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Operacjonalizacja pojęć 

Inteligentne miasto (ang. smart city) - miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-

komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej 

komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Miasto może być 

traktowane jako "inteligentne", gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz 

infrastrukturę komunikacyjną.
1
 

Gospodarka oparta na wiedzy - gospodarka, która cechuje się szybkim rozwojem dziedzin 

związanych z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki, głównie gałęzi przemysłu zaliczanych 

do tzw. wysokiej techniki, a także technik i usług społeczeństwa informacyjnego.
2
 

Kreatywność - kreatywność rozumiana jest w najszerszym ujęciu jako twórcza postawa, proces 

umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub skojarzeń, powiązań  

z istniejącymi już ideami i koncepcjami.
3
 

Sektory kreatywne - sektory dostarczające produkty i usługi, które szeroko łączą się z kulturalną 

artystyczną lub zwykle rozrywkową wartością4. Punktem przełomowym dla koncepcji sektorów 

kreatywnych był powstały w 1998 roku w Wielkiej Brytanii Creative Industries Mapping 

Document5, którego część́ stanowiła lista branż̇ kreatywnych. Lista ta została wykorzystana przez 

rządy wielu państw i uległa licznym modyfikacjom wynikającym m.in. ze specyfiki gospodarek, na 

gruncie których była aplikowana. Na potrzeby przeprowadzenia analizy desk research  

w zakresie nowych podmiotów w sektorze kultury oraz sektorze kreatywnym przyjęto, że  

w klasyfikacji symboli PKD można wskazać te, które odpowiadają działalności w tych sektorach. 

Analizując klasyfikację PKD wyróżniono sekcje i działy symboli PKD, brane następnie pod uwagę 

przy analizie podmiotów powstających w gminach, w których realizowano objęte badaniem 

projekty. 

Tabela 1. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 

SYMBOL PKD OPIS 

Sekcja C - Dział 32 

32.11.Z Produkcja monet 

32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

Sekcja J - Dział 58, 59, 60, 62 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza (m. in. katalogi i fotografie) 

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

                                                           
1 http://inteligentnemiasta.pl/jak-mozna-zdefiniowac-smart-city-cz-1/4906/ (dostęp: 18.01.2018) 
2 https://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/gospodarka-oparta-na-wiedzy-droga-rozwoju-gospodarczo-

spolecznego-polski_15062,archiwum,1.html (dostęp: 18.01.2018) 
3 M. Rogowska, Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce [w:] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, nr 320, Wrocław, 2013, s. 157  
4 http://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/ (dostęp: 18.01.2018) 
5 por. Creative Industries Mapping Document, Department for Culture,  Media and Sport UK, 1998  

https://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/gospodarka-oparta-na-wiedzy-droga-rozwoju-gospodarczo-spolecznego-polski_15062,archiwum,1.html
https://www.nauka.gov.pl/dokumenty-strategiczne/gospodarka-oparta-na-wiedzy-droga-rozwoju-gospodarczo-spolecznego-polski_15062,archiwum,1.html
http://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/
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60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

Sekcja M - Dział 71, 73, 74 

71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.90.Z 
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(m. in. działalność związana z wyceną antyków i biżuterii) 

Sekcja R - Dział 90 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

 

Kreatywne miasto - miasto, które wykorzystuje szeroko rozumianą kreatywność do budowania 

przewagi konkurencyjnej. Kreatywność rozumiana jest w najszerszym ujęciu jako twórcza postawa, 

proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji lub skojarzeń, powiązań 

z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Kreatywne miasto to środowisko, w którym wartości 

spełniają funkcję katalizatorów rozwoju, gdzie artyści i inni uczestnicy określani klasą kreatywną 

odgrywają zasadniczą rolę. 6  Inteligentne miasta, by polepszyć jakość życia i funkcjonowania  

w mieście w każdym obszarze, wykorzystują zaawansowane technologie, np. inteligentne 

budownictwo7, czy inteligentne rozwiązania do sterowania ruchem w mieście.  

Otoczenie - w niniejszym badaniu do pojęcia „otoczenia” odnoszono się na poziomie makro, 

traktując je jako środowisko makroekonomiczne, politykę, ramy prawne, ramy technologiczne, 

fundusze, a także na poziomie mikro, mówiąc o lokalnym środowisku gospodarczym, 

charakterystyce badanych instytucji, ich bezpośrednim otoczeniu, lokalnym sektorze kultury
8
.  

Rewitalizacja - to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych pod 

względem gospodarczym, społecznym i/lub przestrzennym, w którym kluczowy jest jednocześnie 

aspekt gospodarczy (rozwój gospodarczy) i społeczny (poprawa jakości życia mieszkańców)9. 

Bon Kultury - zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

inicjatywa skierowana do regionalnych instytucji kultury, której głównym zadaniem jest zachęcanie 

mieszkańców do częstszego udziału w wydarzeniach kulturalnych w województwie. Projekt 

skierowany jest do wszystkich mieszkańców – zarówno dzieci, seniorów i dorosłych i uprawnia do 

75% zniżek na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych10. 

Rynek sztuki - definiując rynek sztuki należy wyjść od pojęcia rynku, czyli zespołu mechanizmów 

umożliwiajacych kontakt producentów z konsumentami. Rynek dzieł sztuki jest związany  

z następującymi sferami: sferą twórczą, otoczeniem rynkowym oraz otoczeniem dalszym. Sfera 

twórcza to zagadnienia związane z artystami i twórczością artystyczną (szkoły artystyczne, status 

artysty, liczba artystów, dochody i podatki artystów, zabezpieczenie społeczne twórców, pracownie, 

wsparcie finansowe dla artystów, rynek materiałów do twórczości artystycznej, nauczyciele-artyści, 

związki artystów, alternatywne przestrzenie artystyczne). Otoczenie rynkowe tworzą 

uwarunkowania prawno-ekonomiczne, import i eksport dzieł sztuki wpływające na podaż na rynku 

                                                           
6 M. Rogowska, Koncepcja kreatywnego miasta (…), op.cit., s. 156  
7  https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/51189,top-20-smart-cities-najbardziej-inteligentne-miasta-swiata-2017 

(dostęp: 18.02.2018) 
8  definicja za SOPZ projektu Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury realizowanych w Małopolsce na 
otoczenie społeczno-gospodarcze 
9 Definicja za SOPZ projektu Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury realizowanych w Małopolsce na 

otoczenie społeczno-gospodarcze  
10 http://bonkultury.pl/ (dostęp: 9.03.2018) 

https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/51189,top-20-smart-cities-najbardziej-inteligentne-miasta-swiata-2017
http://bonkultury.pl/
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krajowym, muzea, targi sztuki, wystawy, kolekcje, publikacje o sztuce i rynku sztuki, fundacje  

i stowarzyszenia wspierające sztukę, doradztwo (doradcy-eksperci z zakresu historii sztuki, doradcy 

z zakresu art-bankingu), konserwacja dzieł sztuki, sponsorzy sztuki ze sfery biznesu, towarzystwa 

ubezpieczające dzieła sztuki, firmy obsługujące bazy danych o rynku dzieł sztuki, promocja sztuki w 

kraju i zagranicą, publiczna obecność sztuki. Otoczenie dalsze to sytuacja społeczno-gospodarcza 

w kraju i na świecie (obejmuje między innymi koniunkturę̨ gospodarczą, poziom dochodów, poziom 

stóp procentowych, kursy walut, sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych)11. 

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR) - to koncepcja, według której przedsiębiorstwa 

są jednostkami społecznymi uwzględniającymi w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, 

ale i całego społeczeństwa
12

. 

 

                                                           
11 J. Białynicka-Birula, Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno – ekonomiczne, raport na zlecenie MKiDN, s. 3  
12 https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqmm0w5 (dostęp: 17.05.2018) 

https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqmm0w5
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Wstęp 
Raport stanowi prezentację wyników i zestawienie wniosków z kompleksowego badania wpływu 

projektów infrastrukturalnych w obszarze kultury, realizowanych w Małopolsce, na rozwój 

społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i regionalnym.  

Wpływ projektów analizowany był w odniesieniu do czterech głównych obszarów: 

Rysunek 1. Cztery główne analizowane obszary 

 

Źródło; opracowanie własne 

W ramach prowadzonych analiz kultura definiowana była jako obszar działalności kulturalnej  

w rozumieniu prawnym, tj. w odniesieniu do Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej 13 . W związku z tym głównym przedmiotem badania były instytucje jako formy 

organizacyjne działalności kulturalnej, a wątkiem wiodącym - funkcjonowanie tych instytucji  

i zmiany zachodzące w nich pod wpływem realizowanych projektów infrastrukturalnych. 

Przedstawienie wniosków z badania dotyczącego tak rozumianej kultury poprzedzone powinno 

być przedstawieniem teoretycznych ram dla zjawisk takich jak: 

 wpływ kultury na zjawiska i procesy społeczne  

 wpływ kultury na zjawiska i procesy gospodarcze  

 przełożenie inwestycji w obszarze kultury na korzyści ekonomiczne i społeczne 

 powiązania między rozwojem instytucji kultury i ich działań a wzrostem gospodarczym, 

atrakcyjnością inwestycyjną, spójnością społeczną, rewitalizacją czy innowacyjnością. 

Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego i jego powiązania z inwestycjami  

w obszarze kultury, do czynników, które współcześnie mają szczególnie istotny wpływ na ów 

rozwój, należą innowacyjność i kreatywność. Na tle innych krajów europejskich Polska plasuje 

się pod tym względem dużo poniżej średniej. Podstawą dla oceny oraz porównywania poziomu 

innowacyjności gospodarki jest wykorzystywany przez Komisję Europejską wskaźnik Summary 

Innovation Index (SII). Jako wskaźnik indeksowy, składa się z 25 subindeksów, pogrupowanych 

w trzy kategorie: możliwości innowacji (podstawowe czynniki wpływające na innowacyjność), 

działalność firm (w tym nakłady sektora prywatnego na prace badawczo-rozwojowe  

                                                           
13 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493  

wpływ na otoczenie 

identyfikacja i przedstawienie zmian 
zachodzących w związku 

z projektami w ujęciu dynamicznym, 
z uwzględnieniem ich trwałości 

wpływ na zmiany 
w instytucjach 

w kontekście sposobu zarządzania nimi, 
jak i komunikacji z otoczeniem 

zewnętrznym

„opłacalność” inwestowania 
w kulturę

pojęcie „opłacalności” traktowane było 
szeroko, przy uwzględnieniu zarówno 

aspektów ekonomicznych, 
jak i społecznych czy kulturowych

rola projektów w procesach 
rewitalizacyjnych 

przełożenie projektów 
infrastrukturalnych w obszarze kultury 

na rewitalizację społeczną, 
ekonomiczną i przestrzenną otoczenia 

instytucji kultury

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19911140493
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i współpraca w tym zakresie z sektorem publicznym) oraz efekty innowacji (zjawiska powiązane 

z ekonomicznymi skutkami udanych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań)14. 

Od 2010 roku Polska niezmiennie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w grupie tzw. 

umiarkowanych innowatorów. Wartość wskaźnika SII w Polsce osiąga co roku ledwie 

połowę średniej wartości wskaźnika we wszystkich krajach UE. Jest to wynik typowy dla 

większości krajów z dawnego bloku socjalistycznego. Przeprowadzone przez Komisję Europejską 

w 2017 roku badanie Regional Innovation Scoreboard15 wykazało, że kraje europejskie można 

podzielić na cztery kategorie: 

1. Liderów innowacyjności, do których można zaliczyć kraje o poziomie innowacyjności 

znacznie powyżej średniej unijnej (jak Szwecja, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia  

i Wielka Brytania); 

2. Zwolenników innowacji, o poziomie nieco powyżej lub zbliżonym do średniej unijnej 

(jak Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Słowenia, Norwegia i Islandia); 

3. Umiarkowanych innowatorów, charakteryzujących się wskaźnikiem innowacyjności 

poniżej średniej unijnej. Jest to najliczniejsza kategoria, do której, obok Polski, 

zakwalifikowano m.in.: Cypr, Estonię, Chorwację, Czechy, Grecję, Węgry, Włochy, 

Litwę, Maltę, Polskę, Portugalię, Słowację, Hiszpanię; 

4. Skromnych innowatorów, o najniższych wartościach wskaźnika innowacji (Bułgaria, 

Rumunia, Ukraina, Macedonia). 

Jak wskazuje P. Lorek 16 , dość niski poziom innowacyjności gospodarki krajów 

środkowoeuropejskich tłumaczy się zwykle zapóźnieniami cywilizacyjnymi będącymi 

konsekwencją kilkudziesięcioletniego braku dostępu do nowoczesnych technologii i niską 

innowacyjnością gospodarek państw socjalistycznych. Zapóźnienia te powinny być jednak 

impulsem do wspierania i rozwoju innowacyjności dla władz na szczeblu lokalnym, regionalnym 

oraz centralnym - stąd obecnie na poziom innowacyjności polskiej gospodarki wpływ wywierają 

właśnie czynniki zależne od polityk publicznych.  

W celu zdiagnozowania poziomu innowacyjności województwa małopolskiego na tle innych 

regionów kraju, warto przybliżyć ranking Komisji Europejskiej dla regionów. W 2017 roku 

Małopolska zajmowała 178 miejsce, 2. pozycję (po woj. mazowieckim) w kraju, należąc do 

grupy regionów, których ocenia się jako umiarkowanych innowatorów (moderate). 17 

Podobnie wg indeksu opracowanego przez bank Millenium SA województwo małopolskie 

zajmuje 2. miejsce w rankingu województw z Indeksem o wartości 88, co świadczy o znacznym 

potencjale innowacyjności Małopolski na tle innych regionów kraju18.  

Najwyższe wartości województwo małopolskie otrzymało w kategoriach jak: 

 „wydajność pracy” – wartość wskaźnika100 

 „wydatki na B+R” – wartość wskaźnika 100 

 „pracujący w B+R” – wartość wskaźnika 100.  

Średnia wartość Wskaźnika Potencjału Innowacyjności dla Polski wynosiła w 2017 roku 69,9. 

Poprzez kategorię „wydajność pracy”, rozumie się przychód wygenerowany przez jednego 

zatrudnionego (w mln zł), „stopa wartości dodanej” oznacza relację wartości dodanej do 

przychodów firmy, „wydatki na B+R” - wydatki na jedną osobę zatrudnioną w B+R, „edukacja 

policealna” - liczba studentów na 10 tys. mieszkańców, „pracujący w B+R” - pracujący w obszarze 

                                                           
14 P. Lorek, Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów unii europejskiej [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212, Katowice, 2015, s. 93  
15 H. Hollanders, N. Es-Sadki, Regional Innovation Scoreboard 2017 (http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23881, s.1 

(dostęp: 17.03.2018) 
16 P. Lorek, op. cit., ss. 95-96  
17 H. Hollanders, N. Es-Sadki, op.cit., s. 28 
18 https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25989931/Indeks_Millennium_2017.pdf, s. 6 (dostęp: 17.03.2018) 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23881
https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25989931/Indeks_Millennium_2017.pdf
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badań i rozwoju w sektorze przedsiębiorstw na 1 000 tys. osób aktywnych zawodowo, „liczba 

patentów” przeliczana jest natomiast na 1 mln mieszkańców19.  

Tabela 2. Wskaźniki Potencjału Innowacyjności w poszczególnych województwach w 2017 

WOJEWÓDZTWO INDEKS  
WYDAJNOŚĆ 

PRACY 

STOPA 

WARTOŚCI 

DODANEJ 

WYDATKI 

NA B+R 

EDUKACJA 

POLICEALNA 

PRACUJĄCY 

W B+R 

LICZBA 

PATENTÓW 

mazowieckie 97 100 83,3 100 98,3 100 99,1 

małopolskie 88 77,8 94,7 85,5 100 91,4 80,1 

dolnośląskie 76 69,4 82,5 48,5 87,2 65,5 100 

pomorskie 74 100 92,2 64,1 79,0 55,2 51,8 

lubelskie 69 59,7 100 61,2 69,8 29,3 92,9 

wielkopolskie 65 88,9 73,7 42,7 72,9 48,3 61,3 

podkarpackie 60 75,0 74,7 74,1 50,4 51,7 34,9 

łódzkie 58 69,4 75,6 38,5 63,0 36,2 65,5 

śląskie 57 75,0 67,6 34,8 52,9 43,1 70,3 

zachodniopomorskie 55 70,8 75,9 18,7 54,0 31,9 80,4 

podlaskie 50 73,6 67,6 43,6 57,3 30,2 30,7 

kujawsko-pomorskie 50 72,2 71,9 26,2 56,7 31,9 41,2 

opolskie 49 72,2 78,8 18,4 48,3 24,1 52,8 

świętokrzyskie 48 72,2 90,7 35,1 40,8 19 27,3 

warmińsko-

mazurskie 
41 55,6 80,7 18,5 43,7 25,0 23,1 

lubuskie 38 63,9 79,2 12,9 30,9 17,2 24,3 

Źródło: Opracowanie na podstawie Indeksu Millenium 2017 

Chcąc zidentyfikować obszary, w których interwencja powinna przynosić pozytywne efekty dla 

wzrostu innowacyjności, warto skupić się na tzw. „przemysłach kultury”. Uznawane są one za 

jeden z głównych przejawów, a zarazem katalizatorów rozwoju innowacyjności i kreatywności  

w gospodarce. Termin „przemysły kultury” po raz pierwszy pojawił się w pracy M. Horkheimera 

i T. W. Adorno Dialektyka Oświecenia (1947 rok) jako pejoratywne określenie powojennych 

tendencji do stawiania znaku równości między kulturą masową a kulturą jako taką, co było jednym 

z efektów upowszechniania się nowych form masowego przekazu. Od tego czasu znaczenie 

terminu uległo wielu przemianom, w znacznym stopniu tracąc swój negatywny wydźwięk. Co 

typowe dla nauk społecznych, wciąż brakuje jednoznacznej definicji tego pojęcia, natomiast 

występujące w literaturze definicje można podzielić na trzy grupy20: 

 

 

                                                           
19 https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wydarzenie/indeks-millennium-potencjal-innowacyjnosci-regionow-2017/ 

(dostęp 14.03.2018) 
20 S. Środa Murawska, D. Szymańska, Przemysły kultury w rozwoju miast. Wybrane aspekty [w:] Zeszyty naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 793, Szczecin, 2013, s. 87 

https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wydarzenie/indeks-millennium-potencjal-innowacyjnosci-regionow-2017/
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Rysunek 2. Trzy grupy definicji „przemysłów kultury'' 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W takie rozumienie „przemysłów kultury” wpisuje się m.in. definicja M. Smoleń, wg której termin 

ten powinien być (...) rozszerzony do wszelkich komercyjnych inicjatyw na polu kultury. Tym 

samym ważnym kryterium wyodrębniania przemysłów kultury staje się nastawienie na zysk. 

Termin przemysł kultury obejmuje zatem wszelkie przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, sztuki  

i mediów działające w ramach reguł rynkowych21 . Przemysły kultury w kontekście wpływu 

kultury na rozwój gospodarczy, a zwłaszcza na stanowiącą w dzisiejszych czasach najcenniejszy 

atut gospodarki innowacyjność, są warte uwagi zwłaszcza dlatego, że, jak wskazuje A. Rybicki, 

we współczesnych społeczeństwach przemysły kultury są najszybciej rozwijającym się 

segmentem rynku dóbr i usług społecznych22. 

Teoretyczny model przemysłów kultury, zaproponowany przez D. Thorsby’ego, dzieli 

działalności w ich obszarze na cztery kręgi. 

Schemat 1. Koncentryczny model przemysłów kultury D. Thorsby’ego 

 

Źrodło: opracowanie własne na podstawie: D. Throsby, The concentric circles model of the cultural industries [w:] Cultural 

Trends, Volume 17, 2008 

 

                                                           
21 M. Smoleń, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Kraków, 2003, ss. 20-22 
22 A. Rybicki, Przemysły kultury są faktem – czas na politykę państwa [w:] Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową 
dla Polski, red. Jan Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, 2002, ss. 23-24 

ze względu na sposoby 
wytwarzania tych dóbr

ze względu na 
kategoryzację dóbr 

kultury

ze względu na 
efektywność rynkową
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Przemysły kultury są efektem dyfuzji pomysłów, artystycznych idei i inspiracji związanych ze 

sztuką od wnętrza (rdzeniowych działalności artystycznych, jak twórczość plastyczna, muzyczna) 

na zewnątrz, poprzez działalności kreatywne realizowane np. w muzeach, teatrach, aż do 

powiązanych działalności gospodarczych (jak reklama czy moda). Przepływ ten jest naturalny, zaś 

dla wytwarzania towarów i usług w ramach przemysłów kultury niezbędny jest, wg Thorsby’ego, 

wkład twórczy. Tym samym poszczególne przemysły, produkując wartości ekonomiczne, 

koncentrują się wokół konkretnych dóbr kulturowych o znaczeniu symbolicznym23. 

Pojęciem szerszym, uważanym niekiedy za tożsame wobec przemysłów kultury są „przemysły 

kreatywne”, w których te pierwsze zawierają się - obok działalności artystycznej, instytucji 

kultury, jednostkowej kreatywności czy branż wykorzystujących w działaniach twórczych nowe 

technologie (jak nowe media)24. Termin „przemysły kreatywne” powstał w wyniku tłumaczenia z 

języka angielskiego na język polski słów creative industries. Ze względu na brak jednej spójnej 

definicji tego zjawiska utożsamiany jest on również̇ z terminami: sektory kreatywne (creative 

sector), sektory kultury (culture sector) i przemysły kultury (culture industry, cultural 

industries) 25 . Rozważania nad przemysłami kreatywnymi i tworzoną przez osoby w nich 

pracujące, klasą kreatywną na szeroką skalę spopularyzował amerykański ekonomista Richard 

Florida w, przetłumaczonej w 2010 roku również na język polski, książce The Rise of the Creative 

Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life
26

. Pojęcie przemysłów 

kreatywnych, jeszcze silniej niż przemysłów kultury, wskazuje na zjawiska zachodzące na styku 

kultury i działalności komercyjnej. W celu lepszego ich rozpoznania można zastosować koncepcję 

łańcucha wartości (której autorem jest M. Porter, a odnosi się pierwotnie do opisu procesów 

gospodarczych). W odniesieniu do przemysłów kreatywnych łańcuch wartości rozpoczyna się od 

twórców oraz wartości kultury, ciągnąc się przez producentów i dystrybutorów przedmiotów 

kultury, a kończąc na odbiorcach, tj. szeroko rozumianej publiczności. W obszarze kultury mamy 

zatem do czynienia z inicjowaniem zjawisk mających przełożenie na gospodarkę, w zależności od 

skali danego przedsięwzięcia kulturalnego - na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, 

międzynarodowym.  

W przypadku instytucji i organizacji państwowych lub międzynarodowych, które miały znaczący 

wpływ na rozwój definicji i klasyfikacji przemysłów kreatywnych, jak twierdzi  

A. Staszek, do najważniejszych należą̨: dwie wyspecjalizowane agendy ONZ - Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO, United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) oraz Światowa Organizacja Własności 

Intelektualnej (WIPO, World Intellectual Property Organization), a także Konferencja Narodów 

Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and 

Development) będąca organem pomocniczym ONZ27.  

W Europie najwięcej badań w obszarze przemysłów kreatywnych przygotowywanych jest na 

zlecenie Komisji Europejskiej. Badania są przygotowane m.in. przez organizacje takie jak KEA 

European Affairs, European Cluster Observatory oraz Europe INNOVA. Na terenie Wielkiej 

Brytanii, kwestię przemysłów kultury podejmowała np. Narodowa Fundacja Nauki Techniki  

i Sztuki (NESTA, National Endowment for Science, Technology and the Arts) oraz organizacja 

non-profit The Work Foundation
28

.  

Poza publikacjami wydanymi przez UNESCO w serii programów Studies and Documents on 

Cultural Policies w ramach XV sesji Konferencji Generalnej UNESCO dot. polityki kulturalnej, 

                                                           
23 D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa,  2010 
24 R. E. Caves, Creative industries: Contracts between art and commerce, Harvard University Press, 2000 
25 A. Staszek, Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty rozwoju, rozprawa 

doktorska, Łódź , 2016, s. 10 
26 Por. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa , 2010 
27 A. Staszek, op.cit., s. 30 
28 ibidem 
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bardzo ważne znaczenie dla definicji przemysłów kultury miał dokument opublikowany w 1982 

roku pt.: Cultural Industries: A Challenge for the Future of Culture29.  

Uwzględniając najbardziej intersującą w kontekście niniejszej analizy skalę regionalną oraz 

zakładając szeroki wpływ kultury, do najważniejszych płaszczyzn oddziaływania przemysłów 

kreatywnych na rozwój gospodarczy należy zaliczyć: 

 rynek pracy poprzez tworzenie miejsc pracy (rosnące zapotrzebowanie na dobra  

i usługi w segmencie przemysłów kreatywnych, a także tworzenie produktów dla 

innych działów, co przyczynia się pośrednio do zwiększenia liczby miejsc pracy  

w sektorach kultury i komplementarnych wobec sfery kultury - turystyka, rekreacja, 

edukacja), 

 wzrost dochodów budżetu lokalnego bezpośrednio poprzez sprzedaż dóbr i usług 

kultury na rynku wewnętrznym i zewnętrznym oraz zysków pośrednich - podatki od 

nieruchomości, dochodowe od osób fizycznych i firm oraz poprzez zyski 

generowane w branżach komplementarnych, 

 czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu, 

 element odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej i wiejskiej oraz obiektów 

poprzemysłowych, 

 pomoc w tworzeniu pozytywnego wizerunku regionu, 

 podwyższenie poziomu i jakości życia, co przekłada się na atrakcyjność miejsca 

zamieszkania, przyczynia się do przyciągania i zatrzymywania ludzi kreatywnych, 

posiadających wysokie kwalifikacje. 30 

Wpływ przemysłów kultury wskazuje się szczególnie w odniesieniu do rozwoju lokalnego. 

Rozwój lokalny jest zjawiskiem wielopoziomowym, przebiegającym z różnym nasileniem na 

wielu płaszczyznach. Wśród nich wskazuje się, obok wymiaru gospodarczego, społecznego, 

przestrzennego, politycznego i ekologicznego, także wymiar kulturalny (przy czym wymiary te 

przenikają się). Płaszczyznę kulturalną najczęściej łączy się ze społeczną, wskazując, że dotyczy 

opieki zdrowotnej, społecznej, oświaty, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, porządku publicznego  

i kultury właśnie. Aspekty te mają bezpośrednie przełożenie na jakość życia w danym miejscu 

oraz indywidualne poczucie jakości życia. Rozwój w tym obszarze polega na identyfikowaniu 

zgłaszanych potrzeb i poprawie stopnia ich zaspokajania, a także na generowaniu nowych potrzeb, 

w tym kulturalnych31. 

O ile rozwój w kierunku założeń koncepcji miasta kreatywnego dotyczy przede wszystkim 

obszarów wielkomiejskich, o tyle rola kultury i przemysłów kultury ma znaczenie także dla 

zjawisk uniwersalnych, dotyczących różnych rodzajów przestrzeni, zwłaszcza tych dotkniętych 

degradacją społeczną, infrastrukturalną czy gospodarczą. Działania w sferze kultury, dotyczące 

np.: kreacji nowych elementów infrastruktury instytucji kultury czy różnorodnych przedsięwzięć 

artystycznych, dość często są elementem programów rewitalizacji zarówno miejskich,  

jak i wiejskich przestrzeni zdegradowanych. Bywają także elementem kluczowym procesów 

rewitalizacji, co wynika ze zdiagnozowanych potrzeb oraz potencjału danej społeczności lokalnej. 

Działalność kulturalna, biorąc pod uwagę zwłaszcza współczesne tendencje w działalności 

artystycznej, wymagające zaangażowania publiczności, może wzmacniać procesy rewitalizacyjne 

w wymiarze społecznym. Ponadto projekty rewitalizacyjne oparte o działania kulturalne mają 

                                                           
29 ibidem 
30  J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikoláš, Ł. Wróblewski, Perspektywy rozwoju sektora kultury  

w euroregionie Śląsk Cieszyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2014 
31  A. Sekuła, Bariery rozwoju lokalnego [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak,  
A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2005, ss. 587-600 
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potencjał ożywiania lokalnych tradycji, co stanowi dodatkowy atut przywracania obszarom 

zdegradowanym ich funkcji społecznych i gospodarczych32. 

Kultura, za pośrednictwem instytucji kultury, ma zatem bezpośredni i pośredni wpływ na jakość 

życia. Uwzględniają to różne teorie jakości życia, które definiują ją np.: jako zespół warunków 

życia człowieka, obiektywne atrybuty świata przyrody, przedmiotów i kultury, obiektywnie 

oceniane atrybuty człowieka związane z poziomem życia i pozycją społeczną, a także właściwe 

funkcjonowanie jego organizmu33. Jeśli chodzi o bezpośredni wpływ kultury na jakość życia, to  

w badaniach nad tą drugą uwzględnia się zazwyczaj możliwość uczestnictwa w „zbiorowych” 

praktykach kulturalnych, jak festyny, koncerty czy wystawy. W takim ujęciu kultura, obok 

rozrywki, rekreacji czy sportu, w kontekście jakości życia, w najbardziej bezpośredni sposób 

wpływa na nią jako sposób spędzania czasu wolnego34. 

Biorąc zatem pod uwagę potencjalny i rzeczywisty wpływ kultury i związanych z nią przemysłów 

kreatywnych na rozwój lokalny, a także znaczenie produktów i usług przez nie generowanych na 

jakość życia, powstaje pytanie: 

 z jednej strony o „opłacalność” ekonomiczną inwestycji w obszarze kultury, 

 z drugiej o zasadność finansowania kultury (działalności artystycznej, działalności 

instytucji kultury) ze środków publicznych. 

Odpowiedzi na obydwa pytania próbują udzielić analizy wiążące wartości kulturowe  

z wartościami ekonomicznymi, do których częściowo zalicza się również niniejsze badanie.  

D. Thorsby wskazuje, ze wartości te mogą mieć pozytywny związek, choć kryteria ekonomiczne 

są oceniane jako niewystarczające do uchwycenia wartości kulturowej. Mimo to uważa, że 

mogą być ze sobą ściśle skorelowane, ponieważ zarówno wartości kulturowe, jak ekonomiczne, 

kształtowane są w procesie negocjacyjnym, podobnym według niego do prostej wymiany 

rynkowej35. Innym argumentem przemawiającym na korzyść prób łączenia wartości kulturowych 

z wartościami ekonomicznymi jest konieczność alokowania ograniczonych zasobów (w postaci 

budżetów samorządowych i państwowych czy środków w ramach programów unijnych) w celu 

zaspokojenia nieograniczonych potrzeb, jakie generuje i zgłasza m.in. sektor kultury, w tym za 

pośrednictwem instytucji kultury. W pewnym momencie należy zatem podjąć decyzję  

o „wycenie” nierynkowych wartości, jakimi są te w obszarze kultury, w oparciu o opinie  

i preferencje publiczności - z pełną świadomością, że jest to metoda niedoskonała, ale niosąca 

nadzieję, że decyzje będą podejmowane w sposób bardziej demokratyczny, niż gdyby pozostały 

wyłącznie w rękach decydentów politycznych czy ekspertów36. 

Podsumowaniem teoretycznego wstępu do analizy wpływu inwestycji w obszarze kultury na 

rozwój społeczno-gospodarczy w regionie Małopolski niech będzie głos krytykujący powszechne 

dziś postrzeganie kultury jako źródła zysku - rozumianego jako zysk ekonomiczny (gdy kultura 

ma wspomagać rozwój gospodarczy i modernizację „mentalnościową” uczestników życia 

gospodarczego) oraz jako zysk społeczny (gdy kultura ma za zadanie stymulowanie działalności 

obywatelskiej, „produkowanie” wiedzy i związane z tym uwrażliwienie społeczeństwa oraz 

wspieranie inkluzji społecznej)37 . Jak wskazuje K. Franczak, dyskurs wskazujący na relacje 

kultury z biznesowymi czy społecznymi korzyściami stał się w ostatnich latach powszechny, 

pojawiając się w środowisku naukowym (tak wśród ekonomistów, jak i badaczy kultury), 

                                                           
32 P. Lorens , Rola kultury w procesie rewitalizacji miast [w:] Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje i wzorce, red. 

A. Dziewulska, J. T. Królikowski, A. Starzyk, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa, 2015, s. 29 
33 H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993, s. 110 
34 M. Petelewicz, T. Drabowicz, Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Katedra Socjologii Ogólnej, 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016, ss. 99-100 
35 D. Thorsby, op. cit., s. 281 
36 J. D. Snowball, Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, Springer, Berlin 

Heidelberg, 2008, s. 218 
37 K. Franczak, Kultura jako źródło zysku? Etos kreatywności i współczesny dyskurs modernizacyjny, [w:] „Przegląd 
Socjologiczny” 2015 nr 2, s. 93-94 
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politycznym oraz biznesowym. Jednocześnie towarzyszy mu równie powszechne ignorowanie 

rzeczywistych i potencjalnych, negatywnych skutków praktyki łączenia wartości kulturowych, jak 

innowacja, kreatywność, z oczekiwaniem zysków ekonomicznych i społecznych. Należą do nich 

m.in. niepewność zatrudnienia charakterystyczna dla kultury pracy opartej o potocznie rozumianą 

„kreatywność” i „elastyczność”, nowe nierówności wynikające ze zróżnicowanej zdolności do 

„kreatywnego” działania, uznawana za coraz bardziej oczywistą służebna rola kultury wobec 

gospodarki oraz usuwanie z kultury jej pierwiastków krytycznych 38 . W odpowiedzi na te 

zagrożenia K. Franczak wskazuje na potrzebę konsekwentnego stawiania (...) oporu skrajnej 

instrumentalizacji kultury i łączonej z nią ekonomizacji” oraz poszukiwania takiego wariantu 

nowoczesności, który bardziej krytycznie oceniałby uprzedmiotowienie kultury - co łącznie można 

określić i zarekomendować jako „trzeźwą ocenę mody na <<ekonomię kultury>>39.  

Badanie, którego wyniki prezentuje niniejszy raport, realizowane było z myślą o znalezieniu 

złotego środka między perspektywą „ekonomizacji kultury” a oderwaniem kultury od jej wpływu 

na społeczeństwo i gospodarkę w ogóle. 

Raport prezentuje wyniki badania Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury 

zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze przeprowadzonego przez 

Biuro Badań Społecznych Question Mark na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego. Główny cel badania stanowiło wsparcie kształtowania polityk publicznych 

prowadzonych przez samorząd województwa, w tym przede wszystkim działań związanych z 

programowaniem i wdrażaniem programów wojewódzkich w zakresie kultury oraz dziedzictwa 

kulturowego. W ramach projektu przeprowadzono analizy materiałów zastanych, terenowe 

badania ilościowe i jakościowe. Szczegółowy opis metodologii badawczej został ujęty w Aneksie. 

Rysunek 3. Wykonane analizy danych 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
38 ibidem, ss. 105-109 
39 ibidem, s. 109 
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Organizatorem lub współorganizatorem wszystkich 11 instytucji kultury włączonych do analizy 

jest Województwo Małopolskie, natomiast realizowane przez nie projekty zostały sfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej. Dobór sfinansowanych projektów miał na celu uchwycenie 

różnorodności, aby móc uchwycić sposób i poziom oddziaływania różnego rodzaju instytucji  

z terenu województwa małopolskiego. 

Mapa 1 Instytucje kultury województwa małopolskiego, które zostały objęte badaniem 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Streszczenie 

Celem głównym badania Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu 

kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze 

było wsparcie samorządu województwa  w zakresie kształtowania polityk 

publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych  

z programowaniem i wdrażaniem programów wojewódzkich w obszarze 

kultury oraz dziedzictwa kulturowego. 

Badanie obejmowało analizę wpływu, jaką na funkcjonowanie 11 instytucji kultury i ich otoczenie 

społeczno-gospodarcze wywarła realizacja projektów o charakterze infrastrukturalnym. Badanie 

koncentrowało się wokół następujących instytucji kultury, dla których Województwo Małopolskie 

jest organizatorem lub współorganizatorem: 

1. Biuro Wystaw Artystycznych „Sokół” w Nowym Sączu (Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” w Nowym Sączu) 

2. Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu),  

3. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 

4. Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach 

5. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

6. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie) 

7. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie 

8. Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku (Muzeum – Dwory Karwacjanów  

i Gładyszów) 

9. Muzeum  - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

10. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

11. Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem oraz Galeria 

Sztuki XX wieku w Willi Oksza.  

Wszystkie projekty infrastrukturalne zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

 a ich łączny koszt wynosił niecałe 300 mln zł. 

Należy podkreślić, że wpływ projektów był badany w kontekście specyfiki zarówno samej 

instytucji, jak i procesów zachodzących w społeczności lokalnej i gospodarce lokalnej. Samo 

badanie, jak i sposób prezentacji i wykorzystania jego wyników, jest zatem zbliżone do modelu 

zbiorowego studium przypadku (collective case study)40. W ujęciu modelowym cechuje się ono 

słabszym zainteresowaniem przypadkiem samym w sobie, a analizie poddaje się zwykle serię 

przypadków. Zbiorowe studium przypadku nie jest przy tym badaniem zbioru przypadków, lecz 

stanowi studium przypadku rozciągnięte na kilka przypadków. Ich dobór wynika z przekonania 

badacza, że dogłębne poznanie tych, a nie innych przypadków, w największym stopniu umożliwi 

lepsze zrozumienie ich szerszego zbioru. Ponadto decyzja o doborze nie musi w żaden sposób 

odnosić się do tego, czy dane przypadki mają czy też nie pewne cechy wspólne. 

Z tego względu zdecydowano się zawrzeć w raporcie podsumowanie wyników badań na poziomie 

całej badanej zbiorowości. Mimo iż, modyfikując model zbiorowego studium przypadku, 

                                                           
40 R. E. Stake 1997, Studium przypadku w: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa, Oficyna Naukowa, 

ss. 123-125 
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nacisk kładziono na konkretne instytucje i projekty w nich realizowane, warto pokazać, jaki 

ogólny obraz instytucji kultury wyłania się z przeprowadzonego badania i jak wiele 

kontekstów należy uwzględnić badając wpływ kultury na procesy społeczne  

i gospodarcze. Wyniki zaprezentowane w tej części raportu mogą stanowić także punkt 

odniesienia dla interpretacji wyników dotyczących poszczególnych instytucji. 

Analiza zbiorczych wyników badań koncentruje się na identyfikacji najbardziej 

charakterystycznych tendencji dotyczących wpływu inwestycji na otoczenie społeczno-

gospodarcze. Skupiono się m.in. na tym, jakie ogólne zmienne (jak wiek, wykształcenie, poziom 

dochodów, stopień korzystania z oferty kulturalnej w ogóle) wpływają na ocenę wpływu 

zrealizowanych inwestycji i zakres korzystania z ich efektów. W tym celu uwzględniono wybrane 

(dotyczące najważniejszych aspektów badanych zjawisk) wyniki badań ilościowych oraz 

jakościowych, a także analizy desk research i analizy wyceny wartości z założenia trudnych do 

zmierzenia, technika gotowości do zapłaty (WTP ang. willingness-to-pay - jedna z metod wyceny 

dóbr, w tym kultury, polegająca na dokonywanej przez ankietowanych ocenie swojej gotowości 

do zapłaty za stratę czy zmniejszenie jakości dobra publicznego, w tym przypadku - oferty 

konkretnej instytucji kultury). 

Rysunek 4. Grupy respondentów dobrane na potrzeby realizacji badania 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zebrany materiał i jego analizę przedstawiono w odniesieniu do 4 głównych, a w przypadku części 

projektów także 3 dodatkowych obszarów, w których badano wpływ inwestycji 

Rysunek 5. Analizowane w badaniu obszary 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wpływ badanych inwestycji na otoczenie społeczne 

Kultura i życie społeczne są ze sobą nierozerwalnie związane, choćby w tym znaczeniu, że kultura 

współtworzy normy społeczne, a ludzie, działając w określonych kontekstach, współtworzą 

kulturę. W ramach badania, nacisk kładziony jest na wpływ na jakość życia społecznego, jaki 

wywierają instytucje kultury poprzez swoją ofertę, działania. Te z kolei zmieniają się pod 

wpływem m.in. projektów infrastrukturalnych, modernizujących ich funkcjonowanie. Ich celem 

jest wzmocnienie oddziaływania instytucji kultury na społeczność lokalną, nie tylko poprzez 

poszerzenie możliwości obcowania ze sztuką, spędzania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, 

ale i uświadamiania roli kultury w rozwoju społecznym, w tym zwłaszcza rozwoju kapitału 

ludzkiego i społecznego. W tym sensie działalność instytucji kultury można ukazywać jako wartą 

finansowania ze środków publicznych, bo generującą „spoiwo” (wartości, kompetencje, pamięć 

historyczną) niezbędne dla funkcjonowania społeczności lokalnych.  

Wyniki zarówno badań ilościowych, jak i jakościowych, potwierdzają naszkicowane wyżej relacje 

między instytucjami kultury a życiem społecznym. W ich świetle zrealizowane inwestycje miały 

oraz nadal mają wpływ na jakość życia społeczności lokalnej, choć oceny w tym zakresie są 

ambiwalentne. Wśród 1088 mieszkańców miejscowości czy dzielnic, w których umiejscowiona 

jest inwestycja, 51,9% oceniło, że zmiany, które zaszły pod jej wpływem, mają charakter 

pozytywny (wg 0,6% - negatywny), ale niemal połowa ankietowanych mieszkańców (47,9%) nie 

dostrzegła żadnych zmian.  

Tabela 3. Ocena wpływu projektów na jakość życia mieszkańców w podziale na badane instytucje 

(dane w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Z pozytywną oceną obserwowanych zmian w największym stopniu związany jest młodszy 

wiek (72,5% badanych w wieku 15-19 lat ocenia zmiany jako pozytywne, a wśród badanych  

w wieku 75 i więcej lat tylko 40%), a co z tego wynika, także niższy poziom dochodów (wśród 

osób deklarujących brak własnego dochodu pozytywną ocenę formułuje 71% badanych). 

Zróżnicowanie stopnia, w jakim zmiany oceniane są jako pozytywne, można dostrzec także przy 

podziale badanych ze względu na poziom wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym 

magisterskim wśród pozostałych grup badanych są najbardziej skłonne pozytywnie oceniać 

zmiany wywołane projektem (62,3%), podczas gdy wśród osób z wykształceniem zawodowym 

pozytywne zmiany dostrzega 40,8% badanych (a nieco ponad 50% nie dostrzega ich w ogóle). 

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni (odpowiednio 54,4% i 49,4%) uważają, że projekt wpłynął 

na jakość życia mieszkańców w pozytywny sposób. Częstotliwość wizyt w danej instytucji także 

związana jest z oceną jej wpływu - 66,8% osób, które były w niej kilka razy, ocenia go pozytywnie 

(wśród osób odwiedzających ją raz - 51,3%, a tych, które tylko o niej słyszały - 28,5%).  
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Zatem jeśli badani dostrzegali wpływ projektu na jakość życia mieszkańców, to poza 

nielicznymi wyjątkami oceniali go jako pozytywny. Warto podkreślić, co w największym 

stopniu skłaniało mieszkańców do formułowania takich właśnie opinii. Najczęściej korzystne 

zmiany dostrzegano w obszarze jakości przestrzeni publicznej, co nie dziwi, biorąc pod uwagę 

rewitalizacyjny charakter większości projektów, przyczyniających się do zwiększenia ładu 

przestrzennego, reanimacji zaniedbanych terenów i obiektów czy też budowy zupełnie nowych, 

nowoczesnych budynków.  

Wykres 1. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców (N=1088) 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Badani dostrzegli także, że projekty przełożyły się na wzrost ruchu turystycznego w okolicy 

(70,2% wskazań). Co istotne, badani odczuli także pozytywne zmiany w zakresie poziomu 

zadowolenia z życia, poczucia dumy i przywiązania do miejsca zamieszkania, co podkreślało 

około 60% z nich. Świadczy to o potencjale, jaki zrealizowane projekty niosą ze sobą dla 

budowania kapitału społecznego. Potwierdzają to opinie mieszkańców na temat wpływu 

inwestycji na zjawiska takie jak: wzrost zaangażowania społeczności lokalnej (68,5% 

mieszkańców dostrzega wpływ), zwiększenie integracji społecznej (72,6% pozytywnych wskazań 

wśród mieszkańców) czy wzrost poczucia przynależności mieszkańców do danego miejsca 

(73,9%). 

Z badań ilościowych wyłania się zatem pozytywny obraz wpływu, jaki inwestycje  

w infrastrukturę kultury wywierają na życie społeczności lokalnej, choć trzeba podkreślić, że 

niemal co drugi ankietowany mieszkaniec nie dostrzega, aby inwestycje te miały jakiekolwiek 

przełożenie na jakość życia. Uzupełnieniem, a zarazem wyjaśnieniem dla takich wyników, są 

wnioski płynące z analizy materiału jakościowego. Wskazują one na powiązanie między 

przynależnością do danej instytucji lub działalnością w obszarze kultury a siłą przekonania  

o tym, że instytucje kultury i działania przez nie realizowane przekładają się na jakość życia 

mieszkańców danego obszaru. Im bliżej dana osoba jest związana z kulturą, w im większym 

stopniu korzysta z jej „produktów i usług”, tym bardziej docenia jej wpływ na jakość życia nie 

tylko swojego, ale i całej społeczności. Tymczasem osoby niezwiązane bezpośrednio z badaną 

instytucją czy kulturą w ogóle, jeśli już potwierdzają ich wpływ na jakość życia, to zwykle nie 

potrafią podać przykładów takiego wpływu. Ich opinie oparte są o ogólne przekonanie, że kultura 

jako taka jest czymś ważnym, czymś, czego nie wypada nie docenić - abstrahując od tego, że sami 

nie korzystają z oferty danej instytucji.  

Mimo iż w badaniach jakościowych pojawiały się wątki łączące poziom oddziaływania danego 

projektu z rodzajem terytorium, na jakim działa instytucja (wiejskie, małomiasteczkowe, 

miejskie), to zależność taka nie wyłania się raczej z badań ilościowych. W ich ramach poproszono 
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mieszkańców o odniesienia się do kwestii prestiżu danej miejscowości czy dzielnicy  

w kontekście funkcjonowania placówki po inwestycji. W przypadku każdej instytucji 

zdecydowana większość badanych (średnio 91,6%) uznała, że jej funkcjonowanie zwiększa prestiż 

gminy lub dzielnicy, którą zamieszkują. Największe odsetki pozytywnych wskazań nie dotyczą 

przy tym mniejszych ośrodków, a raczej tych miejsc, które były szczególnie zaniedbane przed 

inwestycją (jak okolice Cricoteki czy Małopolskiego Ogrodu Sztuki). Wyrażane przez niektórych 

uczestników badań jakościowych przekonanie o tym, że w mniejszej miejscowości czy wsi 

każda inwestycja (budowa nowego obiektu, renowacja zdewastowanych przestrzeni) 

poprawi jakość życia mieszkańców, w tym ich zadowolenie i dumę z miejsca zamieszkania, 

nie znajduje zatem potwierdzenia w wynikach badań ilościowych prowadzonych wśród 

samych mieszkańców. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę wskazywany wcześniej fakt, że 

tylko nieco połowa osób zamieszkujących okolice instytucji objętych badaniem dostrzegła wpływ 

realizowanych w nich inwestycji na życie społeczności lokalnej. 

Tabela 4. Wpływ działania placówki na prestiż poszczególnych dzielnic/gmin (N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród tych, którzy są przekonani o tym, że dana instytucja zwiększa prestiż ich miejsca 

zamieszkania, przeważają respondenci starsi (94,7% respondentów w wieku 50-64 lata oraz 

96,4% tych w wieku 65-74 lata), tymczasem wśród młodszych, ale i najstarszych opinie takie 

wyraża mniejszy odsetek badanych (nieco ponad 80% wśród osób w wieku 15-24 lata oraz 

powyżej 75 roku życia). Można także zauważyć tendencję, że im wyższy poziom wykształcenia, 

tym większe przekonanie, że instytucja wpływa na zwiększenie prestiżu miejsca 

zamieszkania (86% wskazań wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i wyższym wobec 95% 

wśród osób z wykształceniem magisterskim). Nie zarysowuje się natomiast wyraźna zależność 

między oceną wpływu instytucji na prestiż miejsca zamieszkania a poziomem dochodów 

respondentów (do najbardziej przekonanych należą ci o dochodach do 5 000 zł - 100% 

pozytywnych odpowiedzi, a do najbardziej sceptycznych - o dochodach do 2 000 zł, wśród których 

75% udzieliło twierdzącej odpowiedzi). W większym stopniu, niż pozostali, o wpływie 

instytucji na prestiż gminy czy dzielnicy przekonane są także osoby, które odwiedziły ją kilka 

razy, co potwierdza wniosek z badań jakościowych o powiązaniu ogólnej oceny instytucji ze 

stopniem korzystania z jej oferty.  

Określony potencjał do wpływania na społeczność lokalną ma także sam przedmiot działalności 

danej instytucji, czyli to, jakie treści i w jakiej formie stanowią jej ofertę kulturalną, a także 

edukacyjną. Każda z badanych instytucji deklaruje, że dzięki realizacji inwestycji podejmuje 

działalność edukacyjną, mającą na celu przybliżenie dziedzictwa kulturowego czy historycznego 

swoim odbiorcom. Poziom trudności, z jakim się przy tym stykają instytucje, w dużej mierze 

zależy od tego, czy zajmują się czymś, co w sposób naturalny jest bliskie danej społeczności (jak 

dziedzictwo zachowane w skansenach w Nowym Sączu czy Zubrzycy), czy też wymaga pewnego 

poziomu wiedzy i przygotowania od publiczności (jak oferta Cricoteki w Krakowie czy 

promowanie sztuki współczesnej przez BWA Sokół w Nowym Sączu).  

WPŁYW 

DZIAŁANIA 

PLACÓWKI NA 

PRESTIŻ 

DZIELNICY/ 

GMINY 

INSTYTUCJA  

M
U

Z
E

U
M

 

T
A

T
R

Z
A

Ń
S

K
IE

 

C
E

N
T

R
U

M
 S

Z
T

U
K

I  

M
O

Ś
C

IC
E

 

O
R

A
W

S
K

I P
A

R
K

 

E
T

N
O

G
R

A
F

IC
Z

N
Y

 

M
U

Z
E

U
M

 D
O

M
 

R
O

D
Z

IN
N

Y
 J

A
N

A
 

P
A

W
Ł

A
 II

 
E

U
R

O
P

E
JS

K
IE

 C
E

N
T

R
U

M
 

M
U

Z
Y

K
I 

C
R

IC
O

T
E

K
A

 

B
W

A
 S

O
K

Ó
Ł

 

M
IA

S
T

E
C

Z
K

O
  

G
A

L
IC

Y
JS

K
IE

 

K
A

S
Z

T
E

L
 W

  

S
Z

Y
M

B
A

R
K

U
 

M
A

Ł
O

P
O

L
S

K
I O

G
R

Ó
D

  

S
Z

T
U

K
I 

M
U

Z
E

U
M

 L
O

T
N

IC
T

W
A

 

P
O

L
S

K
IE

G
O

 

ŚREDNIA 

TAK 94,1 93,9 95,1 92,1 87 97,1 86,8 85 90,5 98,6 87,6 91,6 

NIE 5,9 6,1 4,9 7,9 13 2,9 13,2 15 9,5 1,4 12,4 8,4 



 

 24 

 nr strony 

Instytucje, nawet jeśli nie jest to wyrażone wprost w ich dokumentach programowych, misji  

i wizji, są ukierunkowane na różny typ odbiorcy. Można ich podzielić zarówno wg kryterium 

pochodzenia (np. dominujący w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II turysta spoza Wadowic, 

a nawet spoza Polski oraz mieszkańcy Tarnowa-Mościc, którzy mogą korzystać z regularnej oferty 

Centrum Sztuki Mościce). Z danych wynika, że sami mieszkańcy wyraźnie różnicują instytucje 

pod kątem tego, do kogo jest kierowana ich oferta. Uśredniając wyniki dotyczące poszczególnych 

instytucji można wskazać, że grupą, którą najczęściej wskazuje się jako odbiorcę 

zrealizowanych projektów, są polscy turyści. Znajduje to potwierdzenie także w materiale 

jakościowym, przy czym zarówno wyniki badania ilościowego, jak i jakościowego, wyróżniają na 

tym tle Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II jako instytucję w największym stopniu 

ukierunkowaną na turystę zagranicznego. Na przeciwległym końcu znajduje się Centrum Sztuki 

Mościce, działające przede wszystkim na rzecz lokalnej społeczności.  

Tabela 5. Opinie mieszkańców na temat grup odbiorców, z myślą o których zaplanowano poszczególne 

inwestycje (dane w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Innym kryterium podziału odbiorców jest wspomniany wyżej poziom kompetencji czy 

doświadczenia, jeśli chodzi o odbiór określonych treści kultury. Ponownie - instytucje promujące 

np. sztukę współczesną w opinii badanych stoją przed wyzwaniem „wychowania” sobie 

publiczności, inne mają za zadanie po prostu atrakcyjnie zaprezentować swoją ofertę (jak np. 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie). Główną strategią obu tych typów instytucji jest 

podejmowanie działalności edukacyjnej, w tym skierowanej do dzieci i młodzieży jako 

przyszłych, świadomych „konsumentów” dóbr kultury. Niektóre instytucje, jak Europejskie 

Centrum Muzyki w Lusławicach (organizując np. koncerty muzyki filmowej), starają się również 

dostosować swoją ofertę do bardziej popularnych gustów. Inne, jak Cricoteka,  

z powodu nadrzędnego celu, jakim jest pielęgnowanie dorobku sztuki wysokiej, stoją przed 

dylematem, jak przybliżyć ją szerszej publiczności bez narażenia się na zarzuty odejścia od swojej 

misji. 

W świetle wyników badań tak jakościowych, jak i ilościowych, można zaobserwować, że 

niezależnie od kwestii wskazanych powyżej, wszystkie instytucje są świadome działania  

w określonym kontekście społecznym i wszystkie wyrażają wolę otwierania się na potrzeby 

społeczności lokalnej oraz dostosowywania do nich swojej oferty. Z drugiej strony z materiału 

jakościowego wynika, że kultura nie stała się jeszcze na tyle istotnym obszarem w życiu 

przeciętnego, potencjalnego jej odbiorcy, aby zrealizowane inwestycje mogły wywrzeć 

WSKAZYWANA 

GRUPA ODBIORCÓW 

INSTYTUCJA  

M
U

Z
E

U
M

 

T
A

T
R

Z
A

Ń
S

K
IE

 

C
E

N
T

R
U

M
 S

Z
T

U
K

I 

M
O

Ś
C

IC
E

 

O
R

A
W

S
K

I P
A

R
K

 

E
T

N
O

G
R

A
F

IC
Z

N
Y

 

M
U

Z
E

U
M

 D
O

M
 R

O
D

Z
IN

N
Y

 

JA
N

A
 P

A
W

Ł
A

 II
 

E
U

R
O

P
E

JS
K

IE
 C

E
N

T
R

U
M

 

M
U

Z
Y

K
I 

C
R

IC
O

T
E

K
A

 

B
W

A
 S

O
K

Ó
Ł

 

M
IA

S
T

E
C

Z
K

O
  

G
A

L
IC

Y
JS

K
IE

 

K
A

S
Z

T
E

L
 W

  

S
Z

Y
M

B
A

R
K

U
 

M
A

Ł
O

P
O

L
S

K
I O

G
R

Ó
D

 

S
Z

T
U

K
I 

M
U

Z
E

U
M

 L
O

T
N

IC
T

W
A

 

P
O

L
S

K
IE

G
O

 

ŚREDNIA 

MIESZKAŃCY 

GMINY/DZIELNICY 
9 71,3 38,4 13,1 17,1 20,4 40,7 18,4 27,5 29,6 11,5 27,0 

MIESZKAŃCY 

MAŁOPOLSKI 
4,5 26,6 14 6 50 35,2 40,7 36,7 28,6 48,2 36,5 29,7 

POLSCY TURYŚCI 86,5 2,1 44,2 52,4 28 38,9 14,8 43,9 44 22,2 47,9 38,6 

TURYŚCI 

ZAGRANICZNI 
- - 3,5 28,6 4,9 5,6 3,8 1 - - 4,1 4,7 



 

25 

znaczący wpływ na jakość ich życia. Niemniej jednak, nawet jeśli dana placówka ukierunkowana 

jest na odbiorców spoza danej miejscowości, to w swoich działaniach stara się uwzględniać -  

z mniejszym lub większym powodzeniem - działania bezpośrednio skierowane do mieszkańców. 

Potwierdzają to wyniki badań ankietowych realizowanych wśród odbiorców oferty instytucji 

objętych badaniem. Niemal 75% z nich zgodziło się z tym, że dzięki funkcjonowaniu instytucji 

kultury zwiększył się poziom integracji mieszkańców. Wpływ dostrzeżono także w odniesieniu 

do innych aspektów jakości życia, jak poprawa przestrzeni publicznej (wskazana przez 75% 

badanych odbiorców) czy wzrost przywiązania oraz dumy z miejsca zamieszkania (50% wskazań).  

O pozytywnym wpływie na społeczeństwo może ponadto świadczyć opinia ponad połowy 

respondentów, którzy odwiedzili badane placówki ze względu na konkretne wydarzenie lub 

tematykę prezentowaną w instytucji. Głosy te świadczą o dobrym dostosowaniu oferty placówek 

do potrzeb odbiorców. Warto jednak zauważyć, że dla co dziesiątego ankietowanego odbiorcy 

poszczególne instytucje nie są jedynie miejscami, do których udaje się ze względu na 

określone wydarzenie, ale również by po prostu spędzić w przestrzeni placówki czas wolny. 

Podsumowując powyższy wątek, należy podkreślić, że dla ponad 75% respondentów inwestycje 

przeprowadzone przez badane placówki wiążą się z widocznymi korzyściami o podłożu 

społeczno-towarzyskim. 

Wpływ badanych inwestycji na otoczenie gospodarcze 

Wpływ kultury na zjawiska gospodarcze zwykle nie jest postrzegany jako oczywisty. Jak 

wskazano wcześniej, korzystanie z dóbr kultury to potencjał zwiększania poziomu kapitału 

ludzkiego i społecznego, a to z kolei czynniki mające bardzo duże znaczenie dla perspektyw 

rozwoju gospodarczego. W ramach tego badania wpływ badanych inwestycji na otoczenie 

gospodarcze odnoszono zarówno do zjawisk takich jak zmiana liczby miejsc pracy czy liczby 

podmiotów gospodarczych w danej miejscowości, ale i do tych, które tworzą „dobry klimat” dla 

rozwoju gospodarczego: procesy modernizacyjne w samych przedsiębiorstwach, wzrost 

atrakcyjności turystycznej miejscowości czy niwelowanie lokalnych i regionalnych barier 

rozwojowych. 

Zdecydowana większość badanych biorących udział w jakościowej części badania zgodziła się  

z tym, że inwestycje w obszarze kultury mogą mieć (i powinny) wpływ na rozwój 

gospodarczy. Zastrzegali przy tym, że związek ten należy rozważać na bardziej ogólnym 

poziomie (kultura jako czynnik zwiększający kapitał ludzki i społeczny, który z kolei sprzyja 

rozwojowi gospodarki), nie poszukując bezpośrednich powiązań. Często pojawiały się tutaj 

określenia o tym, że „kultura nigdy na siebie nie zarobi”, „do kultury zawsze trzeba będzie 

dokładać”, „kultura nie jest po to, aby zarabiać”.  

Spójne z ich opiniami są wyniki badań ilościowych wśród mieszkańców gmin/dzielnic,  

w których realizowano inwestycje. Poproszeni o ocenę, czy miasto lub gmina odniosło korzyści 

w związku z projektem, najmniej wątpliwości mieli w kwestii korzyści wizerunkowych (co 

pokrywa się z wynikami dotyczącymi wzrostu prestiżu danej miejscowości). Wyraźnie mniej 

pozytywnych wskazań dotyczy obszaru gospodarki, w którym niemal tyle samo badanych 

dostrzega (50,7%), jak i nie dostrzega korzyści (49,3%) w związku z funkcjonowaniem 

instytucji. Podobny rozkład odpowiedzi uzyskano w przypadku badanych odbiorców oferty 

placówek: ponad 80% wskazań na wpływ inwestycji na korzyści wizerunkowe, edukacyjne, 

turystyczne, nieco mniej (77,8%) w odniesieniu do korzyści społecznych. Odbiorcy częściej niż 

mieszkańcy wskazują natomiast, że dostrzegają korzyści gospodarcze (60,4%), nadal jest to jednak 

wartość znacznie odstająca od tych odnotowanych w pozostałych obszarach.  
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Wykres 2. Wpływ funkcjonowania badanych instytucji na poszczególne obszary korzyści dla miasta/gminy 

- opinie mieszkańców (N=1088) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odnosząc się do konkretnych wskaźników, to poza nielicznymi wyjątkami (kawiarnie  

w Cricotece, w BWA w Nowym Sączu, w Centrum Sztuki Mościce) realizacja inwestycji 

najprawdopodobniej nie przyczyniła się bezpośrednio do powstania nowych podmiotów 

gospodarczych. Badani w ramach wywiadów jakościowych byli skłonni wskazywać tutaj na 

wpływ innych czynników, związanych z trendami rynkowymi, a nie z działalnością instytucji 

kultury. W przypadku niektórych placówek, jak Cricoteka czy Muzeum Jana Pawła II podkreślano 

jedynie, że powstanie/modernizacja instytucji wpisała się czy też wsparła szersze zjawiska 

związane z rozwojem określonych branż na poziomie lokalnym (jak wytwarzanie pamiątek, 

uruchamianie działalności w branżach kreatywnych, dla których dobrym „tłem” jest nowoczesny 

budynek). Tym samym trudno powiązać bezpośrednio realizację inwestycji z powstaniem nowych 

miejsc pracy, pomijając te, które utworzono w samych instytucjach -114 nowych miejsc pracy. 

Niektóre inwestycje, podnosząc standardy świadczenia usług przez same placówki kultury, 

wpłynęły także na jakość działania podmiotów z nimi współpracujących. Dotyczy to np. firm 

ochroniarskich czy lokali gastronomicznych, działających na terenie danej instytucji (Muzeum 

Lotnictwa Polskiego czy Cricoteka). 

Wpływ zrealizowanych inwestycji na rozwój gospodarczy, w tym poprawę sytuacji na rynku 

pracy, może „rozmywać” się w ogólnie dobrej ocenie sytuacji gospodarczej, jaką formułują 

badani mieszkańcy. Pytani o zmiany zachodzące w ostatnich 10 latach w ich gminie/dzielnicy, 

badani częściej wskazywali na pojawienie się nowych podmiotów gospodarczych (średnia 

wskazań dla poszczególnych instytucji - 48,7%) niż na ich likwidację lub przenoszenie się 

(11,7%). Analiza danych z bazy REGON wskazuje, że w każdej z objętych badaniem lokalizacji 

odnotowano powstawanie nowych podmiotów gospodarczych w okresie realizacji projektu lub 

rok po jego zakończeniu. Co istotne, w tym czasie wzrost liczby podmiotów był intensywniejszy 

(powstawało więcej nowych podmiotów) niż w okresie późniejszym. Wyłączając Kraków  

(z uwagi na zbyt dużą liczbę czynników mogących oddziaływać na powstawanie nowych 

podmiotów), na podstawie tych danych można wnioskować oddziaływanie inwestycji na wzrost 

liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych w trakcie jej realizacji. Wyrażane w badaniu 

ilościowym opinie mieszkańców są zatem potwierdzone danymi statystycznymi. Większość 

mieszkańców (56,8%) podkreślała także, że pojawiło się więcej miejsc pracy (jedynie 8,6% 

badanych oceniło, że miejsc pracy jest mniej). Odnosząc się do bezpośredniego wpływu 

realizowanego projektu na sytuację gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania, co drugi 

badany stwierdził, że przyczynił się on do podejmowania kolejnych inwestycji w okolicy. 

Większość badanych biorących udział w wywiadach jakościowych była raczej zgodna, jeśli chodzi 

o pozytywny wpływ zrealizowanych inwestycji na atrakcyjność mieszkaniową okolicy. 
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Wskazywano na uporządkowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie jej estetyki, a także 

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa (co potwierdzają wyniki badań ilościowych - na wzrost 

jakości przestrzeni wskazało łącznie 71,6% badanych mieszkańców, na zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa - 45,1%, a wzrost ogólnego zadowolenia z życia - 62,4%). W sposób szczególny 

widoczne było to dla badanych w miejscach, gdzie inwestycja miała charakter rewitalizacji 

zdewastowanych lub zaniedbanych lokalizacji, jak Małopolski Ogród Sztuki, Centrum Sztuki 

Mościce, a zwłaszcza Muzeum Lotnictwa Polskiego, którego modernizacja objęła przestrzenie 

parkowe, z których korzystają okoliczni mieszkańcy.  

Co do atrakcyjności inwestycyjnej, to podobnie jak w przypadku rozwoju gospodarczego, 

uczestnicy wywiadów jakościowych wyrażali raczej sceptyczne opinie. Co istotne, w niektórych 

przypadkach wskazywano wręcz, że projekt wywiera (faktycznie lub potencjalnie) negatywny 

wpływ na procesy inwestycyjne, w tym zwłaszcza działalność deweloperów, poprzez odpowiednie 

zagospodarowanie przestrzeni przez daną instytucję (brak możliwości stawiania na niej nowych 

budynków mieszkalnych). Warto podkreślić, że osoby biorące udział w badaniach jakościowych 

(przede wszystkim te mieszkające w Krakowie) podkreślały jednak, że jest to czynnik pozytywnie 

wpływający na jakość życia społeczności lokalnej, zapobiegający zagęszczaniu budownictwa 

mieszkaniowego. Badani mieszkańcy, poproszeni o ocenę zmian w obszarze rynku nieruchomości 

w ich gminie/dzielnicy na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeśli już je dostrzegali, to zazwyczaj jako 

„pojawienie się wielu nowych inwestycji mieszkaniowych” (62,3% wskazań). Jedynie  

5% badanych wskazało na ich zahamowanie, a 32,6% nie dostrzegło żadnych zmian. Dostrzec 

można tutaj dość dużą rozbieżność między ocenami dotyczącymi poszczególnych instytucji.  

W opinii badanych największy wpływ na atrakcyjność inwestycyjną miały projekty realizowane  

w Krakowie: Małopolski Ogród Sztuki (86,7% pozytywnych wskazań) oraz Cricoteka (83,3%). 

Najmniejszy wpływ, w opinii badanych, wywarło natomiast Centrum Sztuki Mościce (38,5% 

pozytywnych wskazań). Jeszcze większe zróżnicowanie cechuje opinie badanych na temat 

wzrostu cen nieruchomości w związku ze zrealizowaną inwestycją, które wahają się między 100% 

pozytywnych wskazań w przypadku nowosądeckiej BWA „Sokół”, a 22,9% w odniesieniu do 

Miasteczka Galicyjskiego. Warto podkreślić, że materiał jakościowy wskazuje, że dostrzegane 

zmiany cen nieruchomości wiązano zwykle albo z charakterem samej miejscowości czy 

okolicy (jak Zakopane czy osiedla wokół Muzeum Lotnictwa Polskiego) albo z ogólnym 

wzrostem cen w danej miejscowości - rzadko z działalnością zmodernizowanej instytucji.  

Tabela 6. Opinie mieszkańców na temat wpływu poszczególnych inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną 

gminy/dzielnicy (dane w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 
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Przeprowadzona w ramach badania analiza zmian cen nieruchomości dla wybranych instytucji 

i miejscowości, tj. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego  

w Zakopanem, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, a także Małopolskiego Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym Sączu, pozwala zaobserwować, że w chwili ukończenia inwestycji ceny 

nieruchomości w badanych miejscowościach ulegały wzrostowi. W przypadku Zakopanego  

i Nowego Sącza, wzrost średniej ceny za metr kwadratowy jest znaczący. W przypadku okolic 

Muzeum Lotnictwa Polskiego można zaobserwować długoterminowy wpływ inwestycji na wzrost 

cen nieruchomości. W przypadku Tarnowa trudno wskazać inwestycję jako czynnik trwale 

determinujący ceny nieruchomości. Daje się zaobserwować jedynie chwilowy wzrost cen.  

Znajomość specyfiki tych instytucji pozwala jednak wyjaśnić obserwowane zróżnicowanie. Nie 

każda instytucja funkcjonuje w okolicy, która oferuje dobre warunki dla potencjalnych 

inwestorów, czy to w branży mieszkaniowej, czy innej. Czynnikami mającymi na to największy 

wpływ jest sposób zagospodarowania przestrzeni wokół instytucji (np. poziom nasycenia tkanką 

mieszkaniową, lokalne plany zagospodarowania), odległość od miejscowości (lokalizacja  

w centrum dużego miasta lub na terenach podmiejskich czy wiejskich) i inne, które bardziej 

szczegółowo są przedstawione w tych częściach raportu, które dotyczą poszczególnych instytucji. 

Branżą, z którą wiąże się szczególne nadzieje przy planowaniu inwestycji w obszarze kultury, jest 

natomiast turystyka. Był to jeden z budzących najmniejsze kontrowersje wątków poruszanych  

w ramach badań jakościowych - badani ogólnie zgadzali się z tym, że dana inwestycja 

przełożyła się na atrakcyjność turystyczną okolicy. Wskazywano tu przede wszystkim na 

pojawienie się nowej, ciekawej oferty, na podniesienie jakości usług, w tym na dostosowanie 

placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy osób młodych, przyzwyczajonych do 

nowoczesnych środków przekazu. Ogólna ocena mieszkańców także jest pozytywna - 81,5% 

dostrzega korzyści turystyczne płynące ze zrealizowanych projektów, podobnie jak 83% 

badanych odbiorców. Biorąc pod uwagę średni wynik oparty o oceny dla poszczególnych 

instytucji, w opinii badanych mieszkańców inwestycje najczęściej przyczyniły się do prężnego 

rozwoju turystyki i jest to postrzegane jako efekt pozytywny (66,6% wskazań). Druga pod 

względem liczebności grupa badanych (23,7%) nie dostrzega żadnych zmian w turystyce, które 

zaszły pod wpływem projektu.  

Wyniki te są spójne z przedstawianymi wyżej opiniami badanych mieszkańców na temat tego, do 

kogo skierowana jest oferta instytucji. Prężny wzrost turystyki najczęściej obserwuje się zatem 

m.in. w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II (71,4% wskazań, instytucja w opinii badanych  

w największym stopniu ukierunkowana na turystę zagranicznego), a najrzadziej (w sposób 

wyraźnie wyróżniający się na tle pozostałych instytucji) w przypadku Centrum Sztuki Mościce 

(52,5% badanych w ogóle nie dostrzega zmian w ruchu turystycznym, a instytucja postrzegana 

jest jako ukierunkowana przede wszystkim na społeczność lokalną). Wyniki te potwierdzają 

wnioski oparte na materiale jakościowym. 
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Tabela 7. Wpływ poszczególnych projektów na turystykę w okolicy - opinia mieszkańców (dane w %, 

N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na otoczenie gospodarcze był szczególnym przedmiotem zainteresowania 

w przypadku badań realizowanych w środowisku przedsiębiorców (wywiady indywidualne, 

badanie CATI). 

Badaniem wywiadu telefonicznego (CATI) objęto łącznie 167 przedsiębiorców (po  

15 znajdujących się na terenie gminy/dzielnicy, w której działa dana instytucja, w tym po  

5 z podmiotami współpracującymi z nią). W próbie znalazło się 49,7% mikroprzedsiębiorstw, 

12,6% firm małych, 7,2% średnich oraz 30,5% podmiotów funkcjonujących na zasadzie 

samozatrudnienia. Przedsiębiorstwa reprezentują różnorodne branże, najczęściej artystyczną 

(9,6%), gastronomiczną (7,8%), hotelarską (6%) i budowlaną (5,4%). Badani przedsiębiorcy, 

częściej niż inni uczestnicy badania (w tym przedsiębiorcy biorący udział w jakościowej 

części badania), dostrzegają możliwość pozytywnego oddziaływania inwestycji 

infrastrukturalnych w zakresie kultury na gospodarkę - potwierdza to 96,9% badanych. 

Oddziaływanie to w ich opinii (na podstawie samodzielnie formułowanych odpowiedzi) może 

polegać przede wszystkim na rozwoju turystyki (36,6% wskazań). Brak wpływu projektu 

realizowanego w danej gminie/dzielnicy na rozwój lokalnej gospodarki odnotowało 13,4% 

badanych. 

Biorąc pod uwagę zmiany zaobserwowane w odniesieniu do funkcjonowania własnej firmy,  

w ramach części jakościowej badani przedsiębiorcy, zarówno współpracujący z instytucjami, jak 

i działający w ich otoczeniu, raczej nie dostrzegali, aby zrealizowane w nich inwestycje 

przyczyniły się do zmian, modernizacji w ich firmie, wzrostu dochodów czy zmiany w zakresie 

konkurencji. Podobne wnioski dotyczą opinii wyrażanych przez przedsiębiorców objętych 

badaniem CATI. Jedynie 6,1% firm wprowadziło zmiany (zmiana godzin otwarcia, zmiana 
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zakresu oferty) pod wpływem inwestycji. Najczęściej wskazywano, że nie zaobserwowano 

zmian pod wpływem inwestycji. Jeśli już takowe zachodziły, to dotyczyły najczęściej wzrostu 

poziomu rozpoznawalności firmy pod wpływem zrealizowania inwestycji w jej okolicy (27,6% 

pozytywnych odpowiedzi) oraz wzrostu poziomu zysków (27,6% - co może wynikać z faktu 

pozyskania danej instytucji jako klienta). Przedsiębiorcy badani w ramach wywiadów 

jakościowych także wskazywali na możliwy wzrost zysków związany przede wszystkim ze 

wzrostem liczby klientów. Możliwość wystąpienia takiego wpływu odnotowują zwykle firmy 

świadczące usługi noclegowe, w tym te działające w obszarze agroturystyki (jak w przypadku 

Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach czy Orawskiego Parku Etnograficznego  

w Zubrzycy). 

Wykres 3. Zmiany pod wpływem inwestycji zaobserwowane przez przedsiębiorców (N=167) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Co czwarty przedsiębiorca działający na terenie tej samej gminy/dzielnicy co instytucje 

objęte badaniem jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, dostrzega pozytywny wpływ 

projektów w nich realizowanych na swoją firmę. Jednocześnie, analizując odpowiedzi 

wszystkich badanych, 12,6% deklaruje wzrost konkurencyjności ze względu na pojawienie się 

w związku z inwestycją konkurencyjnych podmiotów, a 16,8% badanych twierdzi, że konieczne 

jest podejmowanie wzmożonych wysiłków, by nadążyć za wynikającymi z inwestycji zmianami 

zachodzącymi w okolicy. Oceniając je, badani wskazali, że zaobserwowali wzrost zainteresowania 

usługami ściśle związanymi z obsługą klientów instytucji kultury: gastronomicznymi (16,5%), 

handlem (4,9%), a także pamiątkami i branża spożywczą (po 2,9%). Zdecydowana większość 

badanych (84,4%) nie dostrzegła natomiast powstania nowych firm w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym. 

Jeśli chodzi o ocenę korzyści, jakie niosą ze sobą zrealizowane inwestycje, to podobnie jak inni 

badani (mieszkańcy, odbiorcy oferty instytucji), przedsiębiorcy najczęściej dostrzegają je  

w obszarach: kultury, wizerunkowym, turystycznym czy społecznym, a najrzadziej (choć nieco 

częściej, niż pozostali badani) - w obszarze gospodarczym. Obszar wizerunkowy wskazywany był 

także często przez przedstawicieli samych instytucji, a także samorządowców czy przedstawicieli 

organizacji pozarządowych w ramach badań jakościowych. Co do korzyści w obszarze 

gospodarczym, uczestnicy wywiadów zazwyczaj niuansowali to zagadnienie, wskazując na 

istotny, choć niebezpośredni związek między inwestycjami w obszarze kultury a rozwojem 

gospodarczym. Co istotne, podkreślali zazwyczaj, że ogólnie rzecz ujmując, kultura powinna oraz 

może wpływać na zjawiska w obszarze gospodarki. 
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Wykres 4. Wpływ funkcjonowania badanych instytucji na poszczególne obszary korzyści dla miasta/gminy 

- opinie przedsiębiorców (N=167) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Subiektywne opinie respondentów wyrażane w ramach badań ilościowych uzupełniają 

wnioski z analizy zmian wpływów z podatków PIT oraz CIT do budżetów poszczególnych 

gmin, w których realizowano projekty infrastrukturalne z zakresu kultury. Trzeba podkreślić, 

że trudno o wskazanie jednoznacznych korelacji pomiędzy badanymi inwestycjami,  

a zmianami w dochodach notowanymi przez gminy. Podczas poszukiwania tego rodzaju 

zależności należy pamiętać o procesach makrospołecznych (np. fale emigracyjne w latach 2008, 

2013) oraz otoczeniu makroekonomicznym (m.in. globalny kryzys gospodarczy), w sposób 

bardziej lub mniej bezpośredni wpływających w realny sposób na stan gospodarki. W związku  

z tym warto przyjrzeć się najpierw ogólnemu rocznemu zestawieniu wykonania budżetu państwa 

na przestrzeni analizowanych lat (2004-2017). Można zaobserwować dwa okresy wzrostu we 

wpływach do budżetu państwa z podatków od osób fizycznych. Pierwszy z nich, rozpoczął się 

wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej (2004) i trwał aż do roku 2008, czyli roku panowania 

globalnego kryzysu finansowego, mającego swój początek w Stanach Zjednoczonych, który 

wkrótce dotknął także kraje europejskie. Drugi okres wzrostu rozpoczął się w roku 2011, a jego 

skutki odczuwalne są nadal. W przypadku wpływów z podatków od osób prawnych, początkowy 

okres wzrostu pokrywa się ze wzrostem w dochodach pochodzących z rozliczeń podatków PIT. 

Okres po 2008 roku, to czas niewielkich wzrostów we wpływach z CIT, a także nieznacznych  

(w skali kraju) spadków. Aktualnie, od 2013 roku obserwuje się wzrost dochodów do budżetu 

państwa z podatków od osób prawnych. 

Przechodząc do podsumowania rocznych zestawień wpływów do budżetów gmin z tytułu 

rozliczeń podatków od osób fizycznych, w przypadku kilku gmin można zaobserwować pewne 

tendencje wzrostowe na przestrzeni lat, w których realizowano projekty infrastrukturalne z zakresu 

kultury, a także w latach po nich następujących. Przykłady takich gmin to: gmina Zakliczyn 

(budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), Jabłonka 

(Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej), Gorlice (rewaloryzacja  

i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku), czy Wadowice (Przebudowa Muzeum 

Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II). W powyższych gminach można odnotować 

generalną tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zmiany we wpływach z podatków PIT do budżetu. 

Trudno tym samym jednoznacznie przypisać określony wpływ realizowanym projektom  

z zakresu kultury na zwiększające się dochody w budżetach tych gmin. Warto jednakże 

podkreślić, że zwłaszcza w przypadku niewielkich gmin, oddziaływanie realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych na lokalną gospodarkę do pewnego stopnia można zaobserwować, choć nie 

należy nadawać im roli szczególnie silnego motoru napędzającego zmiany w gospodarce.  
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W przypadku większych ośrodków (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów), można mówić raczej  

o „towarzyszeniu” projektów lokalnie postępującym zmianom gospodarczym, niż postrzegać je  

w kategoriach czynników determinujących te zmiany. Wszystkie trzy z analizowanych miast na 

przestrzeni ostatnich pięciu lat notują wzrost wpływów z podatków od osób fizycznych do swoich 

budżetów, tym samym można pokusić się o wniosek, iż wpływ realizowanych inwestycji 

infrastrukturalnych w obszarze kultury ma swój udział w polepszaniu również sytuacji lokalnej 

gospodarki.  

Wpływy z podatków od osób prawnych do budżetów gmin, w których przeprowadzono 

inwestycje, wpisują się w ogólnopolskie tendencje zmian. Zaledwie w przypadku dwóch  

z analizowanych gmin: Gorlic oraz Wadowic, można zaobserwować znaczny wzrost dochodów  

z CIT do budżetu po realizacji projektów. Jeżeli chodzi o rozwój gminy Wadowice warto 

zaznaczyć, że gwałtowny wzrost miał swój początek w roku 2013, kiedy to gmina przechodziła 

kryzys ekonomiczny, o czym informowały m.in. lokalne media. W ukończeniu realizacji projektu 

przebudowy Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II, można zatem prawdopodobnie upatrywać 

jeden z czynników napędzających rozwój gospodarczy, zwłaszcza najbliższej okolicy (lokale 

handlowe, usługi, gastronomia). W przypadku projektu rewaloryzacji oraz remontu Kasztelu 

obronnego w Szymbarku trudno upatrywać bezpośredniego przełożenia na rozwój okolicznej 

gospodarki, o czym świadczy chociażby niewielka liczba podmiotów realizujących stałą 

współpracę z placówką. Warto natomiast zauważyć, że w rok po realizacji projektu w gminie 

wiejskiej Gorlice dochody z podatków CIT wzrosły niemal czterokrotnie. Wzrost ten miał jednak 

charakter krótkotrwały.  

Analizowane dane dotyczące wpływów z podatków PIT oraz CIT do budżetów gmin oraz miast 

ujętych w badaniu pokazują, że zaledwie w pojedynczych przypadkach można mówić  

o zasadności szukania wpływu realizowanych projektów infrastrukturalnych na otoczenie 

gospodarcze. Inwestycje z zakresu kultury stanowią raczej procesy towarzyszące i wspierające 

zmiany, znajdujące swoje podłoże w szeregu czynników społecznych oraz ekonomicznych, niż są 

samodzielnymi determinantami tych zmian.  

Oszacowanie wpływu projektów infrastrukturalnych, realizowanych w obszarze kultury, na 

rozwój społeczno-gospodarczy gmin, w których miały one miejsce, w świetle dostępnych danych 

statystycznych jest zadaniem dość trudnym. Dane te mają w tym zakresie dość ograniczoną „moc 

eksplanacyjną”, sugerując jedynie współwystępowanie albo następowanie po sobie pewnych 

zjawisk czy procesów, nie udzielając jednak żadnych informacji na temat potencjalnych związków 

przyczynowo-skutkowych, które zachodzą między nimi (bądź nie). Nawet owo współ- czy też 

następowanie po sobie zjawisk nie dotyczyło ponadto zbyt wielu analizowanych przypadków. 

Przeprowadzona analiza gospodarek poszczególnych gmin ujętych w badaniu wykazała, że za 

wyjątkiem pojedynczych przypadków, dane dotyczące liczby nowych podmiotów gospodarczych, 

w tym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, nie pozwalają powiązać tak opisanych zmian 

gospodarek lokalnych z realizowanymi na terenie gmin projektami infrastrukturalnymi. Taki sam 

wniosek dotyczy zjawisk w obszarze rynku pracy i zatrudnienia.  

Niemniej jednak badanie ilościowe zrealizowane wśród przedstawicieli podmiotów 

gospodarczych wskazuje na raczej pozytywną ocenę wpływu badanych inwestycji na 

kondycję podmiotów lokalnej gospodarki. Wiele firm objętych badaniem dostrzega 

bezpośredni, pozytywny wpływ inwestycji na swoje funkcjonowanie. Co ciekawe, inni 

przedsiębiorcy objęci badaniem jakościowym, a także mieszkańcy, czy odbiorcy instytucji 

kultury, w pierwszym odruchu sceptycznie wypowiadają się na temat wpływu inwestycji  

w zakresie kultury na gospodarkę, gdy mają jednak możliwość głębszej refleksji nad tym 

zagadnieniem (zwłaszcza w ramach wywiadów jakościowych), często dostrzegają, że taki wpływ 

istnieje, i choć zwykle jest niebezpośredni, to istotny dla lokalnej gospodarki. Badane podmioty 

gospodarcze zgodnie dostrzegają możliwość takiego wpływu, a ok. 25% z nich bezpośrednio go 
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odczuwa. Badani przedsiębiorcy dostrzegają również wpływ inwestycji na inne obszary, przede 

wszystkim na kulturę i turystykę, a także estetykę i jakość przestrzeni publicznych. Analizowane 

inwestycje, na podstawie opinii badanych, uważać można również za sukces wizerunkowy, 

zarówno w odniesieniu do samych instytucji, jak i terenów, na których zostały zrealizowane. 

Badani zwykle pozytywnie oceniali relację kosztów do osiągniętych efektów inwestycji . Często 

podkreślali, że nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby ocenić finansową efektywność projektu. 

Brak wiedzy na temat kosztów inwestycji potwierdzają wyniki badania wśród mieszkańców 

miejscowości. Jedynie 6,1% ankietowanych mieszkańców deklarowało, że zna wysokość 

nakładów finansowych poniesionych na realizację inwestycji. Niezależnie od tych deklaracji, 

każdy z badanych otrzymywał od ankietera informację o faktycznej wysokości środków, jakie 

wiązały się z daną inwestycją i był proszony o ocenę społecznej użyteczności inwestycji  

w stosunku do poniesionych kosztów. Znając właściwą kwotę, badani oceniali użyteczność 

społeczną danej inwestycji,  

Tabela 8. Społeczna użyteczność inwestycji w opinii mieszkańców (N=834, dane w %) 

Ocena społecznej użyteczności inwestycji w relacji do nakładów na nią 

poniesionych 

ODSETEK 

ODPOWIEDZI 

inwestycja była potrzebna i dobrze, że została zrealizowana 48,7% 

inwestycja przydatna, ale są inne bardziej potrzebne 43,3% 

inwestycja mało przydatna 7,6% 

inwestycja zupełnie niepotrzebna 0,5% 

Źródło: opracowanie własne 

Pomijając fakt, że co trzeci respondent nie potrafił ocenić społecznej użyteczności inwestycji (38% 

odpowiedzi „trudno powiedzieć”, wśród pozostałych dominowały bardzo pozytywne opinie. 

Niemal połowa badanych mieszkańców uznała, że inwestycja zrealizowana w ich 

miejscowości/dzielnicy była potrzeba i dobrze, że została zrealizowana, nieco mniej (43,3%) - że 

choć są inne, bardziej potrzebne inwestycje, dobrze, że ta została zrealizowana. 

O ocenę społecznej użyteczności inwestycji poproszono także odbiorców oferty. Zdecydowana 

większość z nich (około 76%) ocenia, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że została 

zrealizowana. Nie dziwi fakt, że najbardziej przekonane są o tym osoby, które korzystają  

z oferty placówek – uważają one, że oferta jest bardzo dobrze dopasowana do ich potrzeb (86,8% 

wskazań). Analogicznie, najbardziej sceptyczni są ci badani, którzy ofertę instytucji oceniają jako 

niedopasowaną (27,7% osób uważających ją za „raczej niedopasowaną” twierdzi również, że 

inwestycja jest „mało przydatna”). 

W ramach badań ilościowych pytano o koszty finansowe, natomiast badania jakościowe dotykały 

również kwestii kosztów niefinansowych (np. środowiskowych, społecznych), jakie zostały 

poniesione w związku z realizowanym projektem. Badanym trudno było je wskazać, pozytywnie 

oceniali natomiast wpływ inwestycji na niwelowanie/zmniejszanie barier lokalnego rozwoju, 

przede wszystkim w obszarze współpracy międzysektorowej, a także na procesy innowacyjne  

i inwestycyjne na poziomie lokalnym i regionalnym. Zebrany materiał jakościowy sugeruje 

jednak, że były to opinie raczej podyktowane przekonaniem, że tego rodzaju inwestycje 

pozytywnie wpływają na rozwój lokalny, niż wiedzą na temat faktycznych powiązań, które, mimo 

przybliżania ich natury w trakcie wywiadów, badani postrzegali jako zagadnienie zawiłe. 

Raczej sceptycznie, a jeśli już przychylnie, to bez powoływania się na przykłady, badani w części 

jakościowej , oceniali wpływ zrealizowanego projektu na jakość kapitału ludzkiego, społecznego 
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oraz zbliżenia danej miejscowości do modelu tzw. kreatywnych miast i gospodarki opartej na 

wiedzy. Jeśli już pojawiały się tutaj jakieś przykłady, to dotyczyły zwykle ogólnych 

prawidłowości (kultura, zwłaszcza oferta kulturalna kierowana do młodszych pokoleń, sprzyja 

ogólnemu rozwojowi, a ten z kolei przykłada się na wszechstronny wzrost kompetencji całego 

społeczeństwa). Dla wielu badanych, mimo przytoczenia definicji miasta kreatywnego, smart city 

czy gospodarki opartej na wiedzy, zjawiska te kojarzyły się z kwestiami nie do końca wpisującymi 

się w te definicje - jak wyposażenie danej instytucji w nowoczesne technologie multimedialne, 

wybudowanie przystanku komunikacji publicznej itd.  

Zebrany materiał sugeruje, że badani raczej chcieli dostrzegać powiązania między inwestycjami  

a rozwojem miejscowości w kierunku innowacyjności, kreatywności, niż faktycznie je dostrzegali 

czy trafnie interpretowali.  

Wpływ badanych inwestycji na kulturę 

Najbardziej oczywistym obszarem wpływu inwestycji objętych badaniem jest szeroko rozumiana 

kultura. Projekty infrastrukturalne miały za zadanie poprawić poziom funkcjonowania instytucji, 

a tym samym możliwości uczestniczenia w kulturze zarówno dotychczasowym, jak  

i potencjalnym, nowym odbiorcom oferty. To właśnie na aspekt korzystania z dóbr kultury 

położony jest największy nacisk. Przyjęto, że zaspokajanie potrzeb kulturalnych, ale także ich 

kreowanie, to element rozwoju lokalnego, ukierunkowanego na kreatywność, wzrost 

kapitału ludzkiego. Jednym z głównych zagadnień było zatem to, czy zmodernizowane instytucje 

mają potencjał pomnażania dóbr kultury: zarówno poprzez wspieranie środowiska twórców, 

animatorów kultury, jak i stymulowanie „popytu” na swoją działalność.  

W obszarze wpływu inwestycji na kulturę ujawniają się dość istotne rozbieżności między 

wynikami ilościowej i jakościowej części analiz. Uczestnicy badań jakościowych różnili się  

w swoich ocenach przede wszystkim ze względu na poziom zaangażowania w życie instytucji 

czy działalność kulturalną w ogóle (jako twórca i jako odbiorca kultury). Ci, którzy na co dzień 

nie mają intensywnej styczności z kulturą inną niż popularna przyznawali, że pojawienie się nowej 

lub poszerzenie dotychczasowej oferty dzięki inwestycji, nie wpłynęło znacząco ani na ich udział  

w życiu kulturalnym, ani na ożywienie kulturalne okolicy (pomijając sytuacje, gdy inwestycja 

przyciągnęła turystów z zewnątrz). Odmienne opinie panują wśród mieszkańców, którzy  

w przypadku wszystkich badanych instytucji zdecydowanie częściej uważają, że pod wpływem 

zrealizowanych projektów nastąpiła intensyfikacja życia kulturalnego (średnio dla 

wszystkich badanych instytucji - 86% pozytywnych wskazań).  

Tabela 9. Wpływ inwestycji na intensyfikację życia kulturalnego - opinia mieszkańców (dane  

w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 
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ŚREDNIA 

ZGADZAM SIĘ 91,2 89,7 96,8 75 80 95,5 85,7 75,5 89,5 92,3 74,3 86,0 

NIE ZGADZAM SIĘ 8,8 10,3 3,2 25 20 4,5 14,3 24,5 10,5 7,7 25,7 14,0 
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W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji, badanych mieszkańców zapytano o poziom, 

w jakim instytucja (po zrealizowanej inwestycji) zaspokaja ich własne potrzeby kulturalne. 

Opinie na ten temat nie są już tak jednoznacznie optymistyczne. Największa część badanych 

(40,8% - średnia z odpowiedzi dotyczących wszystkich instytucji) ocenia, że instytucja zaspokaja 

ich potrzeby kulturalne w niewielkim stopniu, niemal równie liczna grupa (39,3%),  

że zaspokaja je w znacznym stopniu. 

 

Tabela 10. Stopień, w jakim badane instytucje zaspakajają potrzeby kulturalne - opinia mieszkańców (dane  

w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Największy wpływ na satysfakcję czerpaną z oferty placówki (mierzoną odsetkiem wskazań na 

odpowiedzi, że placówka zaspokaja potrzeby „w pełni” oraz „w znacznym stopniu”) zdaje się 

wywierać poziom dochodów badanej osoby. Wśród osób o dochodach do 5 tys. zł zadowolenie  

z poziomu zaspokojenia potrzeb deklaruje 60% badanych, podczas gdy tylko 30,4% wśród tych  

o dochodach do 1,5 tys. zł. Bardziej zadowoleni są także mieszkańcy z wyższym wykształceniem 

(magisterskim i ze stopniem doktora i wyższym - odpowiednio 60% i 60,4%) wobec 37,1% wśród 

osób z wykształceniem zawodowym. Nieco mniejszy wpływ na poczucie zaspokojenia potrzeb 

przez placówkę wywiera wiek badanych - najczęściej satysfakcję deklarują osoby w wieku  

15-19 lat (49,4%) oraz 65-74 lata (49,3%), najrzadziej osoby w wieku 75 lat i więcej (38,1%). 

Badanych mieszkańców, którzy stwierdzili, że nie korzystają z oferty instytucji, poproszono 

o wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Pomijając najczęstszą odpowiedź, brak czasu 

(50,4% wskazań), na którą instytucje nie mają dużego wpływu, wśród pozostałych na pierwszym 

miejscu pojawia się brak znajomości oferty (28,5%) oraz niedopasowanie oferty do potrzeb 

(14,2%). Można zatem przyjąć, że interwencja w tych obszarach mogłaby mieć przełożenie na 

zwiększenie stopnia korzystania z oferty kulturalnej przez mieszkańców. Potwierdzają to wyniki 

badań jakościowych, które wskazują, że przyczyn niewielkiego (w opinii badanych) wpływu 

instytucji na ożywienie kulturalne miejscowości należy upatrywać w zbyt słabej promocji oferty 

instytucji (trudno dostępnej dla osób, które same się nią nie zainteresują) lub w jej zamknięciu na 

potrzeby lokalnej społeczności. Warto jednak podkreślić, że opinie takie mogły wynikać z realnie 

niewielkiej otwartości danej placówki, ale i z faktu nieudanej próby nawiązania z nią współpracy, 

co dotyczyło niektórych organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu. 
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W PEŁNI  15,6 9 - 8,3 2,4 9,7 7,8 3,2 7,1 12,7 7,3 7,6 

W ZNACZNYM 

STOPNIU 
35,4 49 33 37,8 50,6 30,6 33,3 36,2 30,6 64,8 30,5 39,3 

W NIEWIELKIM 

STOPNIU 
36,5 38 47,6 37,8 28,9 48,4 45,1 46,8 43,5 22,5 53,7 40,8 

W OGÓLE NIE 

ZASPAKAJA 
12,5 4 19,4 16,3 18,1 11,3 13,7 13,8 18,8 - 8,5 12,4 
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Pytanie o poziom zaspokajania potrzeb kulturalnych przez instytucje uzupełniono tym dotyczącym 

jej wpływu na częstsze podejmowanie aktywności edukacyjno-kulturalnej w ogóle. Ponad 

63% badanych mieszkańców oceniło, że zauważyli taki wpływ. 

Tabela 11. Wpływ działań placówki na częstsze podejmowanie aktywności edukacyjno-kulturalnej - opinie 

mieszkańców (dane w %, N=757) 

Źródło: opracowanie własne 

Osoby deklarujące, że odwiedziły badaną instytucję kilka razy należą do tych, które najczęściej 

wskazują, że jej działania przyczyniły się do zwiększenia ich aktywności edukacyjno-kulturalnej 

(72,9% odpowiedzi „zdecydowanie tak”). Na tle wszystkich badanych mieszkańców wyróżniają 

się także osoby o dochodach do 5 tys. zł - wśród nich aż 50% wskazuje na odpowiedź 

„zdecydowanie tak” (wobec 16,7% osób o dochodach do 1 tys. zł i 17,2% osób o dochodach 

powyżej 5 tys. zł). Zwiększeniu aktywności edukacyjno-kulturalnej sprzyja wyższy poziom 

wykształcenia (50% wskazań „zdecydowanie tak” wśród osób najlepiej wykształconych, 12,5% 

wśród osób z wykształceniem zawodowym, odsetek wskazań na „zdecydowanie tak” rośnie 

równomiernie wraz ze wzrostem wykształcenia). Wiek wydaje się nie wywierać dużego wpływu 

na zwiększenie aktywności edukacyjno-kulturalnej - najwyższe odsetki wskazań na 

„zdecydowanie tak” (około 30%) odnotowuje się zarówno wśród osób młodszych (25-29 lat), jak 

i starszych (65-74 lata), a najniższe wśród osób z grupy 20-24 lata (16,7%) oraz 75 lat  

i więcej (11,1%). Dane te, podobnie jak wyniki analiz jakościowych, wskazują, że na gotowość  

i faktyczne korzystanie z oferty kulturalnej największy wpływ mają już ugruntowane 

nawyki związane z uczestnictwem w kulturze. 

Częstsze podejmowanie aktywności edukacyjno-kulturalnej pod wpływem instytucji wiąże się  

z zagadnieniem, czy dzięki zrealizowanej inwestycji udało się wykreować nowe potrzeby 

kulturalne wśród mieszkańców. Kwestię tę podjęto w ramach badań jakościowych i była ona 

oceniana ambiwalentnie. W większym stopniu efekt taki dostrzegali przedstawiciele instytucji, 

samorządów, organizacji współpracujących niż badani niezwiązani z instytucją i działalnością 

kulturalną (którzy raczej nie dostrzegali pojawienia się nowych potrzeb kulturalnych choćby  

w odniesieniu do samych siebie). Część instytucji wprost potwierdza, że mimo prób 

zainteresowania mieszkańców swoją ofertą napotyka na dość duże trudności (przykładem może 

być Muzeum Tatrzańskie i zorganizowana przez nie galeria w Willi Oksza). Dodatkowym 

kontekstem jest tutaj badana w trakcie wywiadów kwestia, na ile wartości promowane przez 

instytucję są tożsame z wartościami wyznawanymi przez społeczność lokalną - wyniki badania 

wskazują, że instytucje często nie wiedzą, jakie wartości są ważne dla ich otoczenia społecznego, 

a jeśli nawet wiedzą, to albo nie potrafią wykorzystać tego dla silniejszego zakorzenienia się 

 w społeczności (jak Muzeum Jana Pawła II) albo oceniają, że wartości te nie są i nie mogą być 

zgodne (jak Muzeum Tatrzańskie, stojące w opozycji do „turystycznej tandety” sprzedawanej  

w Zakopanem jako kultura Podhala).  
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ŚREDNIA 

ZGADZAM SIĘ 56,8 69 49,3 56,2 75,4 60,5 65 60,3 65,7 86,2 56,6 63,7 

NIE ZGADZAM SIĘ 43,2 31 50,7 43,8 24,6 39,5 35 39,7 34,3 13,8 43,4 36,3 
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Niezależnie od opinii na temat subiektywnego poczucia zaspokojenia własnych potrzeb przez 

instytucje objęte badaniem czy zwiększenia aktywności edukacyjno-kulturalnej, uzyskany 

materiał tak ilościowy, jak jakościowy wskazuje, że placówki uważane są za ważny punkt na 

mapie kulturalnej miejscowości przez zdecydowaną większość badanych. W przypadku 

wszystkich inwestycji badani w ramach wywiadów jakościowych dość zgodnie oceniali, że 

zwiększył się dzięki nim dostęp (niekoniecznie udział) do kultury dla mieszkańców. Zwykle 

sprowadzało się do prostej konkluzji, że skoro powstały nowe lub zmodernizowane budynki, nowe 

przestrzenie, nowa oferta, to siłą rzeczy wzrósł do niej dostęp. Pomijając Kraków,  

w pozostałych miejscowościach badane instytucje były najbardziej nowoczesnymi instytucjami 

tego typu, często wspierającymi swoją infrastrukturą inne placówki, stąd nie dziwi zdecydowanie 

pozytywna opinia badanych mieszkańców na temat roli instytucji w ofercie kulturalnej miasta czy 

gminy - średnio 93,5% badanych mieszkańców uważa ją za istotną. 

 

Tabela 12. Rola placówki w ofercie kulturalnej gminy/miasta - opinia mieszkańców (dane w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie uzyskanych wyników trudno dostrzec, aby na tak pozytywne oceny znaczący 

wpływ miały czynniki takie jak: wiek, poziom wykształcenia czy dochody. Rolę badanych 

placówek nieco częściej doceniają starsi badani (ponad 96% potwierdzających wskazań wśród 

osób w wieku 50-64 lata i 65-74 lata wobec 82% wśród osób w wieku 20-24 lata). Uwzględniając 

poziom wykształcenia, istotną rolę placówek najczęściej podkreślają osoby z wykształceniem 

wyższym magisterskim (95,6%), a najrzadziej - badani najlepiej wykształceni (stopień doktora  

i wyżej, 80% wskazań). Pod kątem poziomu dochodów najbardziej przekonane o istotnej roli 

instytucji są osoby o dochodach do 5 tys. zł (100% pozytywnych wskazań), a najmniej ci 

 z dochodami przekraczającymi 5 tys. zł (83,3%). Na podobnym poziomie jak w przypadku 

mieszkańców utrzymują się odpowiedzi badanych odbiorców oferty instytucji - 93,9% odpowiedzi 

wskazujących na istotną rolę instytucji. 

Elementem uznania istotnej roli placówki w ofercie kulturalnej danej miejscowości jest gotowość 

do finansowego wspierania jej działalności. W celu zbadania tej gotowości zastosowano metodę 

wyrażonej preferencji, która polega na określeniu wartości dobra na podstawie wypowiedzi 

ankietowanych o ich preferencjach. Metoda ta jest bardziej przydatna w przypadku oceniania dóbr 

kultury ze względu na możliwość określenia ich całkowitej wartości ekonomicznej41. Jednym  

z najbardziej popularnych narzędzi używanych w metodzie preferencji do nierynkowej wyceny 

dóbr i usług jest metoda wyceny warunkowej. Odbiorcy bądź potencjalni odbiorcy dóbr 

publicznych są proszeni o ocenę swojej skłonności do zapłaty (ang. willingness-to-pay, WTP), 

bądź o gotowość do zaakceptowania kompensaty (ang. willingness-to-accept, WTA) za stratę czy 

                                                           
41 J. Holden, Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why Culture Needs a Democratic Mandate, London, Demos,  
s. 14 
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zmniejszenie jakości dobra publicznego. W ramach badania zastosowano technikę gotowości do 

zapłaty (WTP), została ona zrealizowana techniką PAPI na próbie 600 mieszkańców, dla  

4 instytucji (po 150 mieszkańców dla każdej z badanych instytucji), rekrutowanych na zasadzie 

kwotowego doboru próby, wśród dwóch grup mieszkańców: korzystających z oferty danej 

instytucji, a także niekorzystających z tej oferty. Instytucje objęte badaniem to: 

 Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie,  

 Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie,  

 Muzeum Dom Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach  

 Muzeum Tatrzańskie im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

Analiza uzyskanych w ramach WTP wyników wskazuje, że im wyższa częstotliwość udziału  

w wydarzeniach kulturalnych, tym wyższa kwota deklarowanej wpłaty (darowizny na rzecz 

wsparcia placówki). Badani którzy uczestniczą w kilkudziesięciu wydarzeniach rocznie, 

deklarowali średnio kwotę 99,64 zł. Dalej kolejno, osoby biorące udział w kilkunastu 

wydarzeniach rocznie wskazały średnio - 50,02 zł. W przypadku respondentów uczestniczących 

w kilku wydarzeniach w ciągu roku, średnia kwota wyniosła 36,33 zł, a osoby w ogóle 

nieuczestniczące w życiu kulturalnym deklarowały średnio 13,03 zł.  

Wśród ankietowanych, w przypadku każdej z 4 instytucji, przeważały osoby deklarujące chęć 

wpłacanie rocznej, choćby kilkuzłotowej darowizny na ich rzecz.  

Tabela 13. Gotowość respondentów do dowolnej, rocznej wpłaty na rzecz zachowania działalności 

kulturalnej i infrastruktury instytucji kultury (dane w %) 

Gotowość do wpłacenia rocznej, 
dowolnej kwoty darowizny na 
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Tak 76,2 64,7 77,3 68,6 71,7 

Nie 23,8 35,3 22,7 31,4 28,3 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę deklarowane kwoty (ich średnią wartość), można podjąć próbę oszacowania, 

jakiej wysokości środkami mogłyby być zasilone budżety instytucji, gdyby mieszkańcy 

rzeczywiście przekazywali darowizny. W tym celu należy uwzględnić liczbę mieszkańców danej 

miejscowości w wieku od 15 lat wzwyż (takie osoby objęto badaniem), a uzyskaną liczbę 

pomnożyć przez średnią deklarowaną kwotę darowizny (uzyskaną na podstawie deklaracji 

respondentów z włączeniem tych, którzy nie zdecydowaliby się na wsparcie instytucji). Ta część 

badania ma na celu uwidocznić pewien potencjał, jaki niosą ze sobą inne, niż dotacje i projekty 

oraz działalność gospodarcza, metody pozyskiwania środków.  
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Tabela 14. Suma oraz średnia maksymalnych wysokości rocznych darowizn, deklarowanych przez 

respondentów na rzecz zachowania działalności kulturalnej i infrastruktury instytucji kultury (w zł) 
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22 221 90 441 30 091 628 783 

Średnia deklarowana kwota 25,05 35,06 38,84 41,94 

Suma szacowanej darowizny 556 710 3 171 464 1 168 734 26 371 159 

Koszty działalności operacyjnej 
placówek (2016 rok)43 

3 222 082 5 331 603 5 804 221 18 885 385 

Źródło: opracowanie własne 

Uwzględniając wskazane wyżej dane, poszczególne instytucje mogłyby liczyć na dodatkowe 

(pochodzące z darowizn) środki - zakładając, że wpłacane kwoty byłyby średnio na podobnym 

poziomie, co deklarowane w ramach badania, jednak tylko Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie 

mógłby liczyć na kwotę przekraczającą koszty operacyjne placówki. Może to wynikać przede 

wszystkim z liczby mieszkańców, ale również ich większych zarobków oraz świadomości 

kulturalnej. 

Rysunek 6. Ekstrapolacja wysokości środków możliwych do uzyskania przez instytucje dzięki darowiznom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższe kwoty pokazują potencjał do finansowego wspierania instytucji przez mieszkańców,  

a wyniki samego badania - faktyczną chęć udzielania takiego wsparcia i znaczący poziom poczucia 

odpowiedzialności za dobro publiczne, jakim jest oferta instytucji kultury. Uwzględniając 

dylematy, z jakimi wiąże się ich utrzymywanie w formule dotacji (zwykle niewystarczających, co 

stanowi jedną z najważniejszych barier rozwoju instytucji) oraz pozyskiwania przez nie innych 

środków (czasochłonne projekty czy wyzwania związane z poszukiwaniem wspólnego języka  

z potencjalnymi patronami w sferze biznesu), warto spojrzeć na uzyskane wyniki jako inspirację 

do rozwoju działalności fundraisingowej instytucji w kierunku np. crowdfundingu.  

                                                           
 
43 W przypadku Centrum Sztuki Mościce 2017 rok 

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 

(Willa Oksza) 

26 371 159 zł 

3 171 464 zł 

1 168 734 zł 

556 710 zł 
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Przykładem instytucji, która z powodzeniem skorzystała z tego rodzaju metod, jest m.in. Muzeum 

Tatrzańskie. Dzięki akcji uruchomionej na portalu polakpotrafi.pl zgromadzono środki, które 

umożliwiły renowację neonu na zakopiańskiej stacji kolejowej, a także publikację katalogu prac 

Witkacego.  

[...] chcieliśmy wydać nasz katalog prac Witkacego, wymyśliliśmy akcję adopcja Witkacego 

i ty możesz zostać rodzicem adopcyjnym Witkacego. Ogłosiliśmy, że chcemy wydać katalog, 

a nie mamy środków i że jeżeli ktoś by chciał zaadoptować, którąś pracę, to za odpowiednią 

kwotę może zostać ojcem chrzestnym jak się u nas mówi takiej pracy 

i udało nam się ponad 40 osób i firm zaadaptowało Witkacego i udało nam się bardzo 

piękny album wydać. [instytucja kultury] 

Mimo ogólnie pozytywnych opinii na temat znaczenia instytucji w ofercie kulturalnej gminy czy 

miasta oraz dość wysokiej gotowości do ponoszenia dodatkowych potencjalnych kosztów 

finansowych utrzymania instytucji kultury, badania jakościowe wskazują, że niewielu  

z instytucji udało się skupić stałą publiczność w ramach realizowanych cyklicznie wydarzeń. 

Do wyjątków należą np. Centrum Sztuki Mościce (z regularną ofertą zajęć kulturalnych) czy 

Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach (które póki co z powodzeniem przyciąga 

publiczność z całego regionu). W przypadku pozostałych podmiotów pojawienie się stałej 

publiczności wynika nie tyle z własnej oferty, co z nawiązania współpracy, zwykle z podmiotem 

pozarządowym, który organizuje w ramach instytucji i w jej przestrzeniach swoje wydarzenia. 

Taka sytuacja dotyczy m.in. Małopolskiego Ogrodu Sztuki i jego współpracy z organizacją 

realizującą wystawy fotograficzne, Muzeum Lotnictwa Polskiego, które przyjęło zaproszenie do 

współpracy ze strony organizacji zajmującej się integracją społeczną osób  

z niepełnosprawnościami, Cricoteki, która użycza swoje przestrzenie fundacji prowadzącej 

działalność artystyczną czy Orawskiego Parku Etnograficznego, na stałe współpracującego m.in. 

z kołami gospodyń wiejskich w zakresie kultywowania tradycji regionalnych. Instytucje kładą 

duży nacisk zarówno na przybliżanie swojej działalności osobom i grupom, które zazwyczaj mają 

do nich trudniejszy dostęp, jak i tym, którzy dzięki współpracy rozwijają swój potencjał,  

a zarazem wzmacniają ofertę samej instytucji. Zgromadzenie takiego rodzaju publiczności należy 

oceniać w kategoriach sukcesu nie tylko danej instytucji, ale i społeczności lokalnej.  

Wyniki badania ilościowego wśród odbiorców oferty instytucji wskazują, że badane instytucje 

kultury mają potencjał przyciągania nowych odbiorców. Potwierdza to fakt, że 2/5 badanych, 

z którymi realizowano wywiady kwestionariuszowe, pojawiło się w placówce po raz pierwszy.  

O tym, że placówki przyciągają pewne stałe grono odbiorców, świadczy natomiast to, że niemal 

co czwarty respondent to osoba odwiedzająca placówkę kilkukrotnie w ciągu roku. Należy 

ponadto zauważyć, że co dziesiąty badany zdecydowanie często (1-3 razy w miesiącu) uczestniczy  

w życiu danej instytucji kultury. Choć korzystanie z aktualnej oferty badanych instytucji nie  

u każdego odbiorcy wiąże się z generowaniem dotąd nieodczuwanych potrzeb, należy zwrócić 

uwagę na fakt, że u co czwartego badanego pobudza ono chęć częstszego obcowania z kulturą  

i sztuką, natomiast co ósmego motywuje do poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie, z którą 

zetknął się podczas pobytu w danej placówce. O potencjale tworzenia stałej publiczności 

świadczyć może natomiast fakt, że aż 91,9% badanych odbiorców zamierza odwiedzić 

instytucję ponownie. 

Jeśli chodzi o wzrost kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego pod wpływem zrealizowanych 

inwestycji, to na podstawie materiału jakościowego należy ocenić, że tylko niektórym instytucjom 

udało się ożywić życie kulturalne w swojej miejscowości czy dzielnicy, wesprzeć powstawanie 

oddolnych inicjatyw społecznych czy kulturalnych. Niewielu badanych, w tym przedstawicieli 

instytucji kultury oraz sektora pozarządowego, potwierdzało, że dostrzegają takie efekty 

inwestycji, a nawet jeśli byli skłonni wyrazić w tym zakresie pozytywną opinię, to zwykle nie 

potrafili podać konkretnych przykładów. Odmienną opinię wyrażali przedstawiciele samych 

instytucji oraz samorządów. Przykłady przytaczane wcześniej na potwierdzenie gromadzenia 
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przez instytucje stałej publiczności są dowodem na to, że wspierają one czy to już istniejące 

organizacje, czy grupy nieformalne. Dzięki ofercie Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, 

skierowanej do lokalnej społeczności, przy instytucji utworzyła się nieformalna grupa kobiet, 

które połączyły podobne zainteresowania. Warto podkreślać znaczenie takich właśnie efektów 

funkcjonowania placówek, jeśli wziąć pod uwagę, jak dużą rolę dla jakości życia, w tym zdrowia, 

odgrywają więzi społeczne oraz aktywność zwłaszcza wśród osób starszych. Rozbieżności  

w opiniach między badanymi mogą wynikać z różnych perspektyw oceny sytuacji czy 

doświadczeń we współpracy z daną instytucją - które wpływają na ogólną jej ocenę.  

 

Wpływ badanych inwestycji na instytucje kultury 

Badaniu wpływu inwestycji na same instytucje kultury poświęcono dużą część analiz 

jakościowych i ilościowych (w tym znaczną część badania realizowanego wśród odbiorców 

instytucji oraz wywiadów z przedstawicielami instytucji oraz samorządów lokalnych). Jeśli chodzi 

o wpływ zrealizowanej inwestycji na samą instytucję kultury, to uczestnicy wywiadów 

jakościowych oceniali, że był on zdecydowanie pozytywny (za wyjątkiem Muzeum Jana Pawła II, 

którego dotyczyły kontrowersje związane z całkowitą zmianą klimatu dawnego Muzeum Domu 

Rodzinnego). Podkreślano zarówno zwiększone możliwości przechowywania, jak i ekspozycji 

zasobów placówek, organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, zarówno stałych, 

cyklicznych, jak i jednorazowych. Tym samym doceniano przede wszystkim aspekt 

infrastrukturalny. 

Ci z mieszkańców, którzy mieli okazję korzystać z oferty placówek, również w bardzo pozytywny 

sposób wypowiadali się na temat lokalizacji instytucji, architektury, aranżacji wnętrz, oferty, 

obsługi, a także zachowania czystości w obiektach. Nieco niższy odsetek pozytywnych ocen 

zaplecza komercyjnego placówek spowodowany jest brakiem tego rodzaju udogodnień  

w niektórych instytucjach. Badani podczas wywiadów kwestionariuszowych niejednokrotnie 

dopowiadali, że właśnie w tym aspekcie widzą jedyny minus w przypadku placówek takich jak 

Centrum Sztuki Mościce, Kasztel w Szymbarku czy Europejskie Centrum Muzyki  

w Lusławicach. Podobny rozkład odpowiedzi (częstotliwość wskazań na poszczególne atrybuty 

wzbudzające aprobatę) dotyczy wyników badania zrealizowanego wśród odbiorców oferty danej 

placówki. 
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Wykres 5. Ocena poszczególnych atrybutów badanych placówek - opinia mieszkańców (N=757) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto mieszkańcy postrzegają badane instytucje jako zdecydowanie otwarte na potrzeby 

osób niepełnosprawnych, głuchoniemych i niewidomych, a także przedstawicieli różnych 

grup wiekowych: seniorów oraz dzieci. Uczestnicy badania ocenili, że placówki są otwarte na 

potrzeby osób z dysfunkcjami (91,5% pozytywnych odpowiedzi dotyczących dostosowania 

obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, 87,9% pozytywnych odpowiedzi 

w zakresie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 82,8% - na potrzeby 

osób głuchoniemych, 79,1% - na potrzeby niewidomych i niedowidzących). Jeśli chodzi  

o dostosowanie instytucji do potrzeb odbiorców z różnych grup wiekowych, to 95% respondentów 

uważa, że placówki są otwarte na seniorów, natomiast 94,9% dostrzega ich otwartość na dzieci. 

Również badani odbiorcy oferty instytucji mają dobre zdanie na temat dostosowania placówek do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w przypadku potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - 

85,8% pozytywnych odpowiedzi, osób niepełnosprawnych intelektualnie - 81,7%, osób 

głuchoniemych - 75,5%, osób niewidomych i niedowidzących - 68,7%) oraz dzieci (93% 

pozytywnych wskazań) i seniorów (92,9%). Wyniki badania dają zatem jasny komunikat, że 

zdecydowana większość placówek albo już otworzyła się na potrzeby różnych grup 

odbiorców, albo dokłada starań, aby ten cel osiągnąć.  

Zarówno w badaniach jakościowych, jak i ilościowych, poruszano wątek zmian, jakie 

obserwować można w odniesieniu do instytucji na przestrzeni lat, które upłynęły od czasu 

realizacji projektów. Jak wskazano wyżej, badani w ramach wywiadów jakościowych 

dostrzegają i doceniają przede wszystkim aspekt infrastrukturalny, jako bezpośredni, najbardziej 

widoczny efekt inwestycji. W ramach badania ilościowego respondentów ukierunkowano na 

refleksję nad bardziej „miękkimi” zmianami w funkcjonowaniu instytucji. Zdecydowana 

większość badanych (średnio 87,4%) twierdzi, że na przestrzeni lat dostrzega, że w placówce 

zaszły zmiany. 
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Tabela 15. Widoczność zmian w badanych instytucjach kultury w opinii ich odbiorców (N=740) 

* ze względu na fakt, że placówka (lokalizacja) powstała w ramach realizacji projektu, w jej przypadku pominięto pytania dotyczące zmian 

zachodzących na przestrzeni lat 

Źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o charakter tych zmian, to co potwierdzają prezentowane już wyżej wnioski, 

najczęściej dostrzega się, że placówka stała się bardziej otwarta na potrzeby wszystkich grup 

wiekowych (82,4% pozytywnych wskazań), choć z drugiej strony najmniej chętnie badani 

odbiorcy zgadzali się ze stwierdzeniem, że zapewniła udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

(73,5% pozytywnych wskazań). Niemniej jednak, biorąc pod uwagę odsetki pozytywnych 

odpowiedzi dotyczących poszczególnych rodzajów zmian zachodzących w placówkach, należy 

podkreślić, że kierunek rozwoju badanych instytucji oceniany jest zdecydowanie pozytywnie. 

Wykres 6. Zmiany zaobserwowane pod wpływem inwestycji przez odwiedzających (N=422) 

Źródło: opracowanie własne 

Co istotne, według większości badanych odbiorców (77,9%), były to zmiany konieczne, aby dana 

placówka nie pozostawała w tyle za innymi, zdaniem 15,9%, zmiany te pozwoliły zdeklasować 

konkurencję, natomiast jedynie według 3,6% respondentów były to zmiany zbyteczne. Według 

najmniejszego odsetka respondentów - 2,5% - zmiany te były słabo dostrzegalne i nie miały 

większego oddziaływania na placówki. Udzielone odpowiedzi jasno obrazują zasadność 

poczynionych inwestycji ze względu zarówno na ich społeczną użyteczność, jak  

i profesjonalizację funkcjonowania samej instytucji. 
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Owa społeczna użyteczność oraz profesjonalizm działania opierają się przede wszystkim na 

odpowiednim wykorzystaniu przestrzeni i możliwości infrastrukturalnych uzyskanych dzięki 

realizacji projektów. Mieszkańcy, którzy korzystają z oferty badanych instytucji,  

w zdecydowanej większości (91,5%) pozytywnie ocenili sposób zagospodarowania infrastruktury 

placówek ujętych w badaniu (93,1% w przypadku badanych odbiorców oferty instytucji). Jest to 

o tyle istotne, że wnioski z materiału jakościowego wskazują, iż zwiększone możliwości 

infrastrukturalne zazwyczaj pozytywnie przekładały się na częstotliwość i poziom współpracy  

z innymi podmiotami, zwłaszcza pozarządowymi, które często korzystają ze zmodernizowanych 

przestrzeni.  

Jak wskazywano wyżej, niezadowalający poziom promocji oferty instytucji może być czynnikiem 

negatywnie wpływającym na uczestnictwo, a także intensywność życia kulturalnego w danej 

miejscowości, szczególnie gdy dotyczy mniejszych ośrodków miejskich oraz ośrodków wiejskich. 

Ze względu na zakładane w przypadku wszystkich projektów zwiększenie liczby osób 

odwiedzających instytucje, istotne jest zatem, czy sama inwestycja została dobrze 

wypromowana, a tym samym, czy wykorzystała szansę, aby przyciągnąć do placówki nowych 

odbiorców. Uśredniając wyniki uzyskane dla poszczególnych instytucji można uznać, że 

większość (70,2%) mieszkańców uznaje sposób promowania inwestycji za odpowiedni. 

Ocena instytucji dość znacznie różni się jednak między sobą.  

Tabela 16. Ocena wypromowania inwestycji - opinia mieszkańców (dane w %, N=1088) 

Źródło: opracowanie własne 

Z promocją inwestycji oraz oferty placówki bezpośrednio łączy się kwestia efektywności działań 

na rzecz budowania wizerunku przez instytucje oraz jakości komunikacji  

z odbiorcami, już istniejącymi oraz potencjalnymi. Kwestia ta została poruszona zarówno  

w ramach badań jakościowych, jak i ilościowych (w tym zwłaszcza realizowanych wśród 

odbiorców oferty instytucji). Zdecydowanie najczęstszym kanałem pozyskiwania informacji  

o istnieniu danej instytucji przez badanych odbiorców była rodzina i znajomi (47% wskazań). 

Rzadziej wskazywano na media społecznościowe (16,2% wskazań), prasę/ulotki/plakaty (16,1%), 

internetowe serwisy informacyjne, w tym strony www samych instytucji (11,8%). Uzyskane 

wyniki wskazują, że mimo deklarowanych przez same instytucje (w ramach badań jakościowych) 

działań na rzecz większego zaistnienia w świecie wirtualnym, ale także w mediach tradycyjnych, 

najskuteczniejszą formą promocji nadal pozostaje tzw. marketing szeptany, opierający się 

na rekomendacjach zadowolonych odbiorców oferty danej placówki.  

Co istotne, mimo relatywnie rzadkiego korzystania z innych, niż rekomendacja rodziny  

i znajomych, źródeł informacji na temat placówki, badani odbiorcy wiedzą o tym, że wśród 

wykorzystywanych przez instytucje kanałów komunikacji znajdują się internetowe serwisy 

informacyjne (46,7% wskazań), media społecznościowe (46,5% wskazań), a także media 
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tradycyjne: prasa (31,2%), radio (19,8%) oraz telewizja (15,5%), a także reklama outdoorowa 

(12,4%). 

Rozkład odpowiedzi na pytania związane z kanałami komunikacji instytucji pokazał 

wiodącą wśród nich rolę Internetu. Tymczasem w analizie jakościowej uwidoczniły się 

krytyczne głosy na temat stron internetowych niektórych placówek, ich nieczytelności lub braku 

aktualizacji. W niektórych przypadkach krytyce poddawana była również aktywność instytucji  

w mediach społecznościowych. Warto wziąć ten aspekt pod uwagę przy dalszych działaniach 

informacyjno-promocyjnych instytucji. O ile modernizacja obiektów wymaga znacznych 

nakładów finansowych, odświeżenie wizerunku stron internetowych jest zadaniem zdecydowanie 

mniej kosztowym (choć czasochłonnym), a dopełniającym profesjonalny i nowoczesny wizerunek 

instytucji.  

Poza kanałami komunikacji, którymi zarządzają instytucje, na obecność placówek w mediach 

składają się także różnego rodzaju komunikaty zamieszczane w prasie, telewizji, radiu, portalach 

internetowych. W sposób znaczący wpływają one na rozpoznawalność oraz wizerunek instytucji. 

Ilościowa i jakościowa analiza medialna (analiza zawartości komunikatów publikowanych  

w mediach masowych na temat działalności instytucji kultury oraz realizowanych w nich 

projektów infrastrukturalnych) wskazuje, że badane placówki mają neutralny wizerunek medialny, 

zarówno o zasięgu regionalnym, jak i szerszym. W dużej mierze wynika on ze sposobu, w jaki 

opisywane są same inwestycje w ich infrastrukturę, jak i działania, które dzięki nowym 

inwestycjom realizują instytucje. Co istotne, projekty przyczyniły się do zwiększenia liczby 

informacji medialnych o placówkach tak w okresie ich realizacji, jak i potem - i, poza 

nielicznymi wyjątkami, efekt w postaci wzrostu zainteresowania instytucją w mediach lokalnych 

i ponadlokalnych jest trwały. Łącznie analiza ilościowa objęła 16 557 komunikatów 

medialnych, a jakościowa 1160 publikacji. 

Tabela 17. Wyniki analizy medialnej dla badanych placówek – poziom dotarcia oraz suma AVE  

NAZWA INSTYTUCJI 

SUMA DOTARCIA 

KOMUNIKATÓW 

MEDIALNYCH 

SUMA AVE (ZŁ)  

DLA KOMUNIKATÓW 

MEDIALNYCH 

Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach 13 821 679 2 350 400 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 90 669 977 13 704 597 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 37 963 068 7 917 843 

Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku 14 691 085 1 001 255 

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 22 918 758 2 227 268 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 15 608 190 2 092 757 

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu 86 045 977 4 141 387 

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 83 741 563 6 769 370 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 55 789 868 2 765 425 

Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 40 239 837 9 700 807 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 201 549 588 5 339 720 

Łącznie:  663 039 590 34 037 989 

Źródło: opracowanie własne 

Realizując badanie przyjęto, że projekty infrastrukturalne wpłynęły nie tylko na to, jak instytucja 

prezentuje się na zewnątrz, ale także na wewnętrzne mechanizmy jej funkcjonowania. Na 

podstawie wyników jakościowej części badania wydaje się jednak, że sama inwestycja jest 

czymś wtórnym wobec kultury organizacyjnej danej placówki, sposobu organizacji jej pracy, 

otwartości jej pracowników na współpracę, możliwości zgłaszania nowych inicjatyw przez 

pracowników, ale i przez otoczenie. Inwestycje zwykle pozytywnie wpływały na warunki pracy 

kadry danej placówki, choć często, z powodu „efektu domina” w pozyskiwaniu środków, 

sprawiły, że pracownicy są bardziej obciążeni obowiązkami związanymi z realizacją licznych 

projektów (ale z drugiej strony zewnętrzne dofinansowane zwiększa potencjał realizacji działań). 
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Modernizacja działalności instytucji często była także katalizatorem podnoszenia 

kompetencji przez kadrę, np. w zakresie otwartości placówki na potrzeby osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności czy zwiększenia wiedzy merytorycznej związanej z poszerzoną 

działalnością instytucji. 

Innymi obszarami, na który wpływ wywrzeć mogła realizacja dużych, kilkuletnich projektów 

infrastrukturalnych, są sposoby planowania i zarządzania zmianą w instytucji, które powinny 

wynikać z przyjętych (i spisanych) strategii rozwoju. Niestety, większość objętych badaniem 

instytucji nie posiadała takiego dokumentu jak strategia rozwoju, a część ich przedstawicieli 

wprost stwierdzała, że ich przydatność dla funkcjonowania placówki jest nieduża. 

Dokumenty, jeśli już są stworzone, rzadko bywają wdrażane, a zawarte w nich wskaźniki 

monitorowane. Należy zatem wskazać, że realizacja projektu wpłynęła na umiejętności 

koordynowania dużymi przedsięwzięciami, co mogło przełożyć się na lepsze, taktyczne 

zarządzanie całą instytucją, ale niestety zwykle nie znalazło to wyrazu w spisanych strategiach 

działania.  

Podsumowując warto podkreślić, że obszar funkcjonowania samych instytucji, w których 

realizowano projekty, był tym, w którym dostrzegano największy wpływ tychże projektów. 

Co ważne - w odróżnieniu od wpływu na społeczność i gospodarkę lokalną - badani byli 

najbardziej zgodni co do jego pozytywnego wymiaru. Przed instytucjami stoi jednak wyzwanie 

dalszego wykorzystywania i pomnażania potencjału, jaki przyniosły ze sobą zrealizowane 

inwestycje, zwłaszcza, że o środki podobnej wysokości i przeznaczone na działania o tak dużej 

skali będzie coraz trudniej. Jest to zatem kwestia dywersyfikacji źródeł finansowania (co niektóre 

instytucje z mniejszym lub większym sukcesem stosują), ale z drugiej strony - bardziej aktywnej 

postawy wobec zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności tak, aby pokazać i udowodnić swoje 

znaczenie, pozyskać sprzymierzeńców oraz partnerów dla wspólnych działań.  

 

 

Wpływ badanych inwestycji na procesy rewitalizacyjne 

Wpływ na procesy rewitalizacyjne badano w ramach badań jakościowych. Niemal wszystkie 

projekty oceniono jako posiadające charakter rewitalizacyjny, i to zarówno w aspekcie 

infrastrukturalnym, jak i społecznym. O ile dokumentacja projektowa pozwala potwierdzić, że 

większość inwestycji osiągnęła cele rewitalizacji przestrzeni publicznej, o tyle rewitalizacja 

społeczna stoi w przypadku większości z nich pod znakiem zapytania. Często wynika to z faktu, 

że w danej lokalizacji nie zdiagnozowano natężenia problemów społecznych. Z drugiej strony 

projekty takie, jak nowy budynek Cricoteki, wpisały się nie tyle w proces rewitalizacji społecznej, 

co gentryfikacji. Oznacza to, że nie tylko nie przyczyniły się do łagodzenia negatywnych zjawisk 

społecznych, ale sprzyjały ich marginalizacji na danej przestrzeni poprzez wywołanie odpływu 

mieszkańców o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.  

 

Wpływ badanych inwestycji na środowisko przyrodnicze 

Oceniając wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, uczestnicy jakościowej części badania 

twierdzili zwykle, że w ogóle nie było takiego wpływu (zwłaszcza jeśli inwestycja realizowana 

była w tkance miejskiej) lub, że był on pozytywny. Pytania z tego zakresu rzadko uruchamiały  

w badanych refleksję nad wpływem wszelkiego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych na 

przyrodę, traktowali go dość dosłownie, odwołując się np. do kwestii drzewa wyciętego w związku 

z realizacją projektu. Ze względu na brak szczegółowej wiedzy wśród badanych niezwiązanych  

z instytucją, trudno im było odnieść się również do tego, czy stosuje się ona do zasad recyclingu 

czy upcyclingu, czy stosuje energooszczędne technologie itd. Bardziej szczegółowe informacje 
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pochodzą natomiast od przedstawicieli samych instytucji i wskazują one na różnorodne aspekty 

wpływu instytucji na środowisko.  

Wszystkie z nowo powstałych budynków (Cricoteka, MOS, Muzeum Lotnictwa Polskiego, 

Europejskie Centrum Muzyki, BWA „Sokół”) zbudowano przy użyciu przyjaznych środowisku 

materiałów. Muzeum Lotnictwa Polskiego dba również o przestrzeń wokół instytucji, w tym 

roślinność i drobną, miejską faunę. W pozostałych placówkach stosowane są energooszczędne 

rozwiązania - oświetlenie czy segregacja odpadów. We wniosku aplikacyjnym Kasztelu  

w Szymbarku można znaleźć informacje o wybudowaniu nowoczesnej kotłowi optymalizującej 

wykorzystanie energii i wody. Część placówek zakłada przede wszystkim brak negatywnego 

wpływu na środowisko i nie zawarła we wniosku aplikacyjnym opisu konkretnych rozwiązań 

(Muzeum Tatrzańskie, Miasteczko Galicyjskie). W części jakościowej pojawiały się jednak 

również informacje świadczące o niskiej efektywności nowej siedziby Cricoteki, która cechuje się 

dużymi, lecz niemożliwymi do wykorzystania przestrzeniami, które mimo to trzeba ogrzewać  

i sprzątać. Podobnie w przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki jedna z rozmówczyń wskazywała 

na ogromną przestrzeń, która jednak w małym stopniu jest oddana do użytku odbiorców.  

Jeśli chodzi o ogólne zmiany środowiska naturalnego, jakie zaobserwowali mieszkańcy 

gmin/dzielnic, w których realizowano projekty, to uśredniając wyniki uzyskane dla 

poszczególnych instytucji okazuje się, że odpowiedzi rozkładają się niemal równomiernie między 

tymi, którzy dostrzegają zmianę (pozytywną lub negatywną) oraz tymi, którzy jej nie widzą.  

Tabela 18. Zmiany w środowisku naturalnym na przestrzeni ostatnich 10 lat - opinia mieszkańców (dane  

w %, N=1345) 

Źródło: opracowanie własne 

Poszczególne instytucje różnią się między sobą w tym zakresie, aczkolwiek rozbieżność ocen  

w przypadku większości z nich każe zastanowić się, w jaki sposób badani operacjonalizowali 

pojęcie „zmian w środowisku naturalnym”. Niemniej jednak należy podkreślić, że chociażby  

w związku z wymogami, jakie aplikującym o środki unijne stawiają instytucje nimi zarządzające, 

a także infrastrukturalnym charakterem inwestycji, każda z nich na etapie planowania była 

analizowana pod kątem wpływu na środowisko. Większość z instytucji, jak Muzeum Lotnictwa 

Polskiego, Europejskie Centrum Muzyki, Małopolski Ogród Sztuki, Orawski Park Etnograficzny 

czy Cricoteka, wprost zakładała stosowanie ekologicznych technologii zarówno na etapie samej 

inwestycji, jak i jej późniejszego użytkowania. Ich wykorzystywanie potwierdzają zarówno 

analizy dokumentacji projektowej, jak i wywiady z samymi przedstawicielami instytucji oraz 

samorządami. W przypadku wszystkich analizowanych placówek, inwestycja zakładała 

zastosowanie materiałów i technologii niezagrażających środowisku naturalnemu. 
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ŚREDNIA 

ULEGŁO POPRAWIE 16,5 42,1 42,7 32 48,6 21,4 29,1 26,5 28,6 50,4 33,3 33,7 

POGORSZYŁO SIĘ 26,5 19,9 19,7 26,4 16,8 54,7 44,4 38,1 17,9 29,8 38,6 30,3 

NIE DOSTRZEGAM 

ZMIAN W TYM 

OBSZARZE 

57 38 37,6 41,6 34,6 23,9 26,5 35,4 53,6 19,8 28,1 36,0 
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Wielu z badanych przedstawicieli instytucji podkreśla jednak, że dbałość o aspekty przyrodnicze 

nie była bezpośrednim celem projektu, a stosowane obecnie metody (w tym przede wszystkim 

segregacja odpadów) wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów. 

Wpływ badanych inwestycji na rynek sztuki 

Wpływ inwestycji na rynek sztuki (badany w ramach analiz jakościowych) był tym obszarem,  

w którym duża część badanych deklarowała brak odpowiedniego poziomu wiedzy, aby go ocenić. 

Najwięcej informacji w tym zakresie niosły ze sobą wywiady z przedstawicielami instytucji oraz 

innych podmiotów działających w sferze kultury. Duża część badanych placówek zarówno przed, 

jak i po inwestycji, nie wywierała znaczącego wpływu na rynek sztuki: nie wytwarzano dzieł 

sztuki, nie obracano nimi, nie przyczyniano się do powstania nowych podmiotów gospodarczych 

zajmujących się produkcją i dystrybucją dzieł sztuki. Większość instytucji prowadzi działalność 

typowo wystawienniczą, koncentrując się na pozyskiwaniu eksponatów, ich renowacji  

i odpowiedniej ekspozycji.  

Wszystkie instytucje deklarowały prowadzenie współpracy z artystami, animatorami kultury 

czy kuratorami. W zależności od tego w jakich ramach przebiegała ta współpraca, osoby te były 

wynagradzane finansowo lub nie. Część instytucji podkreślała, że w swojej codziennej 

działalności wspiera nieznanych artystów, w tym lokalnych, poprzez udostępnienie im przestrzeni 

dla wystawienia swoich prac, co bywa traktowane jako niematerialna gratyfikacja. Jeśli instytucje 

posiadają środki na ten cel (np. w ramach projektu unijnego czy ministerialnego), to starają się 

jednak wynagradzać swoich współpracowników. Niektóre instytucje przyczyniają się, w opinii 

badanych, do rozwoju karier artystycznych: czy to przez umożliwianie zaprezentowania swojej 

twórczości (jak Miasteczko Galicyjskie, Kasztel w Szymbarku) czy poprzez kształcenie artystów, 

rozwijanie talentów (jak Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach). Nieliczne instytucje mają 

(lub mają w planach) programy rezydencji artystycznych, o których jednak ich przedstawiciele 

najczęściej nie potrafią wiele powiedzieć. 

Do tego właśnie cały czas zmierzamy, że to tak faktycznie tu będzie, że ta pracownia 

snycerska chociażby będzie takim mini domem sztuki, gdzie będzie można wystawić swoje 

prace. I mam nadzieję, że nie tylko tam będzie można je tworzyć, wystawiać, ale też 

sprzedać właśnie. Że jeżeli ktoś będzie sobie życzył taką pracę nabyć, to właśnie to 

miasteczko będzie temu służyło. [instytucja kultury - Miasteczko Galicyjskie] 

[...] zapraszamy ich na pewną rezydencję tutaj na okres organizacji wystawy, czy tak jak  

w wypadku Doroty Nieznalskiej bona miała pracowała podczas trwania wystawy, przędła 

wełnę i to było jakby fragmentem jej pracy. [instytucja kultury - BWA „Sokół”] 

 

Podsumowanie 

Na podstawie zebranego i przeanalizowanego materiału badawczego należy uznać, że wszystkie 

badane projekty osiągnęły swoje cele, a nakłady na nie poniesione były tego warte. Efekty 

inwestycji ocenia się jako trwałe, a sami przedstawiciele instytucji podkreślali, że z jednej strony 

starają się jeszcze lepiej wykorzystać posiadany potencjał, a z drugiej - efektywnie adaptować się 

do zmieniających warunków społeczno-gospodarczych. Instytucje kultury (i projekty w nich 

realizowane) wywierają wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, a jednocześnie są podatne 

na zachodzące w nim zmiany. Powinny zatem stale je monitorować i uwzględniać w strategiach 

rozwoju - z oczekiwaniem, że efekty działalności kulturalnej zaczną być widoczne w dłuższej 

perspektywie.  



 

49 

W opinii badanych, zarówno przedstawicieli instytucji kultury, jak i innych środowisk, 

niezastąpionym środkiem osiągania celów związanych z koniecznością utrzymywania, ale  

i dostosowywania kultury i dziedzictwa narodowego do zmian społecznych i gospodarczych 

są środki zewnętrzne, w tym przede wszystkim środki unijne. Oferują poziom dofinansowania, 

który umożliwił realizację ambitnych planów, w tym architektonicznych, badanych instytucji. Co 

istotne, wnioski płynące z wypowiedzi zwłaszcza przedstawicieli samorządów lokalnych oraz 

instytucji kultury wskazują, że zrealizowane inwestycje nie tylko przyczyniły się do rozwoju 

samej instytucji, ale nierzadko były (i są nadal) katalizatorem zmian w wielu różnych obszarach: 

estetyki przestrzeni publicznej, zakresu i metod współpracy międzysektorowej, tworzenia oferty 

kulturalnej dla mieszkańców, ale i oferty turystycznej.  

Wniosek ten potwierdza się również w ramach analizy zapisów regionalnych i lokalnych 

dokumentów opisujących plany rozwojowe województwa i poszczególnych gmin. Zrealizowane 

inwestycje wpisywały się (i nadal wpisują) w strategiczne zarządzanie rozwojem na poziomie 

regionalnym i lokalnym. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki każda z nich oddziałuje na swoje 

otoczenie społeczno-gospodarcze, a także na rozwój kultury i sztuki (co szczegółowo opisano  

w dalszych rozdziałach), zarówno same projekty, jak i działalność instytucji w ogóle, wpisują się 

w kluczowe kierunki wskazywane w strategiach tworzonych przez samorządy.  

Na poziomie regionalnym, w obszarze „Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego”, Strategia 

Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, wskazuje na takie kluczowe działania 

jak: rozwój modelu „użytkowania zabytków”, komercjalizację usług czasu wolnego, kształcenie 

kadr instytucji kultury w tym zakresie, kształcenie kompetencji niezbędnych do odbioru oferty 

kulturalnej wśród dzieci i młodzieży czy wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz 

oferty przemysłów czasu wolnego. W świetle wyników badania, przy uwzględnieniami 

specyfiki funkcjonowania poszczególnych instytucji, każda z nich wpisuje się w powyższe 

kierunki działań. Kwestią istotną dla wszystkich objętych badaniem placówek, na którą 

kładziono nacisk z ramach zrealizowanych projektów, jest jak największa dostępność oferty 

zarówno dla mieszkańców, jak i odbiorców spoza społeczności lokalnej. Wagę przykłada się do 

odpowiedniej jakości obsługi, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wszystkie 

instytucje, w mniejszym lub większym stopniu, zdołały rozwinąć komercyjną ofertę usług (lub 

zaplanować jej uruchomienie). Bardzo ważnym elementem działalności każdej placówki jest 

udostępnianie i włączanie w odbiór dóbr kultury najmłodszego pokolenia, w duchu czy to 

zachowania dziedzictwa kultury czy kształcenia kompetencji przyszłych, dorosłych, 

odbiorców kultury. I wreszcie, każda z instytucji ma świadomość, jak istotna jest promocja 

swojej działalności, a tym samym promocja kultury całego regionu, choć poziom, na jakim 

prowadzone są działania promocyjne, jest wśród nich zróżnicowany. 

Biorąc pod uwagę strategie obowiązujące na poziomie lokalnym w momencie aplikowania 

instytucji o środki strukturalne, to każdy z projektów już na etapie wniosku aplikacyjnego 

odwoływał się do kierunków rozwoju wskazywanych jako istotne dla danej miejscowości, co 

zapewniało ich spójność ze zmianami projektowanymi przez dany samorząd. Cele strategiczne dla 

poszczególnych miejscowości w wysokim stopniu wpisują się w priorytetowe obszary, 

wyróżnione w strategii dla całego województwa. Główne cele pokrywają się ze sobą i sprowadzają 

się do: aktywnej ochrony przestrzeni kulturowej, kształcenia kadr odpowiedzialnych za edukację 

w zakresie kultury, upowszechniania sztuki, wzmocnienia promocji oferty kulturalnej. Spójność 

kierunków zmian zachodzących regionalnie i lokalnie potwierdzają wnioski z badania - 

zrealizowane inwestycje są wysoko oceniane przez samorządowców w kontekście wpływu na 

społeczność lokalną i rozwój gminy. Warta podkreślenia jest zatem pozytywna korelacja między 

projektami „marszałkowskimi” a projektami i działaniami podejmowanymi przez samorządy 

lokalne. Polega ona na tym, że inicjatywy uruchamiane na poziomie regionalnym wpisują się  

i wzmacniają wartości ważne dla społeczności lokalnych, co sprzyja nie tylko rozwojowi 
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lokalnemu, ale i tworzy dobry klimat dla funkcjonowania samej instytucji, promującej  

i rozwijającej regionalną ofertę kulturalną. 

Inwestycje objęte badaniem potwierdzają, że Małopolska przoduje w zakresie dbałości o kulturę, 

o eksponowanie unikatowości dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów,  

z uwzględnieniem wymogów, jakie instytucjom kultury - dostarczycielom usług z obszaru 

przemysłu czasu wolnego - stawia współczesny odbiorca. Z poziomu regionalnego wspierane są 

także te inicjatywy, które są oddalone od głównej osi ruchu turystycznego Kraków - Zakopane. 

Ogląd sytuacji z perspektywy regionalnej i efekty jakie inwestycje przyniosły dla rozwoju ruchu 

turystycznego, potwierdzają, że choć każdy z projektów był zrealizowany w odwołaniu do 

konkretnych uwarunkowań lokalnych, to przyczynia się do racjonalnego kształtowania 

polityki kulturalnej i turystycznej całego województwa. Nie bez znaczenia są tutaj inicjatywy 

ukierunkowane na rozwój współpracy między instytucjami, koordynację działań, próby tworzenia 

wspólnej oferty - co jest obszarem wymagającym ciągłego rozwoju, choć część instytucji  

i samorządów odnotowała już tutaj pewne sukcesy.  

W nawiązaniu do powyższego nie należy pomijać wyrażonych w niektórych strategiach obaw, 

zwłaszcza mniejszych gmin, dotyczących potencjalnie negatywnego wpływu, jaki na ich rozwój 

kulturalno-turystyczny mogą wywierać określone zapisy i kierunki rozwoju przyjęte na szczeblu 

wojewódzkim. Jest to tym bardziej istotne, że instytucje, w których realizowano objęte badaniem 

projekty, są zarządzane właśnie przez władze wojewódzkie, co pozostawia lokalnym samorządom 

gminnym i miejskim niewielki wpływ na ich funkcjonowanie, choć jednocześnie instytucje te  

w znacznej mierze koncentrują swoje działania na lokalnej społeczności (z pojedynczymi 

wyjątkami, jak Muzeum Dom Rodzinny Św. Jana Pawła II w Wadowicach). 

Wszystkie projekty realizowane były z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wyzwań 

rozwojowych: społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych na poziomie regionu. Zauważany 

w świetle wyników badań tak ilościowych, jak i jakościowych, wzrost ruchu turystycznego 

potwierdza związek, jaki zachodzi między pozornie odległymi obszarami, jakimi są kultura  

i gospodarka. Elementem, który wydaje się kluczowy dla pomnażania korzyści płynących  

z inwestycji realizowanych przez poszczególne placówki, jest wzmacnianie kooperacji wewnątrz 

i międzysektorowej na rzecz tworzenia spójnej, atrakcyjnej oferty Małopolski jako głównej 

destynacji dla osób szukających ciekawego sposobu spędzenia czasu wolnego, chcących rozwijać 

swoje zainteresowania w obszarze sztuki, kultury, poszukujących kontaktu z dziedzictwem 

kulturowym i tradycjami lokalnymi. 

Jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału inwestycji na rzecz rozwoju samych instytucji, to analiza 

materiału z obserwacji, szczegółowo omówionego w rozdziałach dotyczących poszczególnych 

placówek, wskazuje na należyte wykorzystanie możliwości infrastrukturalnych stworzonych  

w analizowanych obiektach. Część badanych obiektów, dzięki zrealizowanym projektom, 

powstała od podstaw, jak ma to miejsce w przypadku Muzeum Lotnictwa, Małopolskiego Ogrodu 

Sztuk, Cricoteki w Krakowie, Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, Miasteczka 

Galicyjskiego w Nowym Sączu, czy BWA „Sokół” (które choć wchodzi w skład i graniczy z MCK 

„Sokół”, stanowi samoistny budynek). Zarówno bryły budynków jak i aranżacja przestrzeni 

wewnątrz są niezwykle nowoczesne i stanowią przykład „dobrej architektury”. W przypadku 

pozostałych instytucji rozwiązania infrastrukturalne, wprowadzone dzięki poczynionym 

inwestycjom, przyczyniły się do podniesienia komfortu zwiedzających, otwarcia się instytucji na 

potrzeby różnych grup wiekowych i osób z dysfunkcjami, a same placówki uczyniły 

nowoczesnymi obiektami na poziomie europejskim.  

Wyniki badania wskazują na właściwe wykorzystanie pozyskanych przez instytucje środków 

unijnych. Zrealizowane inwestycje były przemyślane, wpisane we współczesne kierunki 

rozwoju instytucji kultury. Ocena projektów z perspektywy lat pozwala stwierdzić, że ich 

założenia zostały osiągnięte, a także, że wpłynęły one na powstanie nowej jakości w obszarze 
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usług kulturalnych na terenie Małopolski. Tym samym należy uznać, że poniesione nakłady 

finansowe wykorzystano nie tylko prawidłowo pod względem formalnym, ale i z dużą, trwałą 

korzyścią dla samych instytucji oraz ich otoczenia. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę instytucje 

mogą zdecydowanie bardziej skutecznie działać na rzecz rozwoju i promocji kultury tak lokalnej, 

jak i regionalnej czy narodowej. Warto podkreślić, że działalność badanych placówek wywiera 

pozytywny wpływ na kulturę w jej różnych aspektach - zarówno w zakresie kultywowania 

dziedzictwa narodowego, tradycji regionalnych, jak i wychodzenia naprzeciw sztuce 

współczesnej. Sprawia to, że oferta kulturalna Małopolski jest zdywersyfikowana  

i dostosowana do różnych potrzeb, tak świata twórców, jak i odbiorców kultury. Podobnie 

szeroki zakres oddziaływania instytucji dotyczy ich otoczenia społecznego, gospodarczego, 

przestrzennego, rozciągając się od drobnych kwestii, jak nowy chodnik, poprawa stanu drogi, po 

tak istotne, jak budowanie kapitału społecznego, w tym działania na rzecz włączenia społecznego. 

Dzięki temu inwestycje wywarły, i nadal wywierają, poprzez poprawę jakości działań 

placówek, pozytywny i znaczący wpływ na życie lokalnych społeczności. Profesjonalizm 

działania badanych instytucji może niejednokrotnie stanowić przykład dobrej praktyki działania 

„dla” i „w” kulturze. Rozmach niektórych inwestycji nie ma sobie równych w innych częściach 

kraju, zaś wszystkie były warte realizacji.  
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Kultura w województwie małopolskim 

Województwo małopolskie jest liderem na tle innych województw w Polsce, jeżeli chodzi  

o bogactwo oferty kulturalnej oraz liczbę podmiotów funkcjonujących w obszarze kultury. 

Świadczy o tym chociażby fakt, iż niezależnie od rodzaju instytucji kultury, Małopolska pod 

względem ich liczby utrzymuje mocną lokatę w pierwszej trójce województw, natomiast 

uwzględniając wszystkie podmioty kultury, województwo małopolskie w 2017 roku znalazło się na 

miejscu drugim, za województwem mazowieckim44.  

Grupami instytucji kultury najprężniej funkcjonującymi na terenie województwa, są biblioteki oraz 

placówki informacyjno-biblioteczne (57% ogółu instytucji), a także kluby, świetlice, centra, 

ośrodki oraz domy kultury (27,5%). Warto dodać, że w przypadku liczby podmiotów należących 

do drugiej z powyższych grup (449), województwo małopolskie jest zdecydowanym liderem na tle 

pozostałych województw.  

Spośród 128 muzeów działających na terenie Małopolski, niespełna połowa (60) funkcjonuje  

w Krakowie. Powodów do zadowolenia z pewnością dostarczać może rosnąca z roku na roku 

frekwencja, małopolskie muzea w 2016 roku odwiedziło 9,66 mln osób (26,8% wszystkich 

odwiedzających muzea w Polsce). 20,8% ogółu odwiedzających (2 mln osób) skorzystało  

z możliwości darmowego zwiedzania placówek, natomiast 13,3% (1,29 mln) stanowiła młodzież 

szkolna. Małopolskie muzea mają na swoim koncie organizację łącznie 625 wystaw czasowych  

i 351 stałych w kraju, a ponadto 20 wystaw zagranicznych45.  

Na terenie województwa w 2016 roku funkcjonowało 61 galerii oraz salonów sztuki, przy czym 

przeszło 2/3 z nich działało w Krakowie. Podmioty te były organizatorami 654 wystaw, które 

przyciągnęły uwagę 1,7 mln odwiedzających. Warto zaznaczyć, że szczególną popularnością 

cieszyły się wystawy plenerowe, które zgromadziły niemal 3/4 ogółu zwiedzających46.  

W województwie małopolskim funkcjonowało w 2016 roku 39 podmiotów zajmujących się 

sprzedażą dzieł sztuki oraz antyków (17,4% ogółu podmiotów działających w tej branży  

w Polsce). Największą popularnością cieszyły się prace malarskie, których udział w łącznych 

zyskach ze sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniósł 68,9%. Częściej niż w roku 2015, nabywano 

dzieła malarstwa współczesnego - 52,3% względem 47,2% w 2015 roku. Głównymi kanałami 

sprzedaży dzieł sztuki oraz antyków były tradycyjne aukcje (50,2%), a także placówki handlowe 

(41,1%)47.  

Wśród 929 bibliotek oraz placówek informacyjno-bibliotecznych, 722 to biblioteki publiczne. 

Przeszło 3/4 małopolskich bibliotek publicznych zlokalizowanych jest na terenach wiejskich. 

Najliczniej z usług tych instytucji korzystają osoby w wieku 6 do 12, oraz 25 do 44 lat. Na jedną 

bibliotekę przypada średnio 910 czytelników, natomiast wskaźnik wypożyczeń jest równy 15,1.  

W 2016 roku funkcjonowało w województwie małopolskim 45 kin stałych (14 w samym 

Krakowie), które w 62,2% stanowiły własność jednostek samorządu terytorialnego.  

W omawianych placówkach mieściło się 130 sal projekcyjnych, oferujących łącznie 25,2 tys. miejsc 

                                                           
44Województwo Małopolskie 2017, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, dostępny pod: 
https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1, (dostęp: 

06.02.2018), s. 115 
45 Ibidem, s. 117 
46Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, 2017 r., dostępny 

pod: http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-

wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html, (dostęp: 06.02.2018), s. 2 
47Województwo Małopolskie 2017…, op. cit., s. 118 

https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1
http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html
http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html
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dla widzów. Przed kinowymi ekranami w 2016 roku zgromadziło się 4,6 mln osób (8,8% ogółu 

polskiej widowni), które obejrzało 183 tys. seansów filmowych.  

W skład 18 instytucji posiadających własny zespół artystyczny funkcjonujących na terenie 

województwa małopolskiego, wchodzi 8 teatrów dramatycznych, 4 teatry muzyczne, 3 teatry 

lalkowe, 2 orkiestry i chóry oraz 1 filharmonia. Przeszło 2/3 tych jednostek (68%) należy do sektora 

publicznego. Łącznie na scenach instytucji wystawiono 6,2 tys. przedstawień oraz koncertów, które 

zgromadziły 3 mln widzów i słuchaczy. Najliczniejsze grono odbiorców (1,2 mln) odnotowano  

w przypadku koncertów organizowanych przez filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne,  

a także chóry48.  

Organizatorem większości (96%) ze wspomnianych wcześniej 449 świetlic, klubów, centrów, 

domów oraz ośrodków kultury, były jednostki samorządu terytorialnego, przy czym 69,7%  

z nich mieści się na terenach wiejskich. Świetlice były najbardziej charakterystyczną formą 

instytucji dla tych obszarów (aż 94,3% ogółu świetlic działało na wsi). W miastach natomiast 

przeważały kluby (81,8%). We wszystkich omawianych ośrodkach kultury (w tym świetlicach oraz 

klubach), funkcjonowało w 2016 roku łącznie 1,8 tys. grup artystycznych (głównie 

folklorystycznych, muzyczno-instrumentalnych oraz tanecznych), zrzeszających 36,1 tys. 

członków. Małopolskie ośrodki kultury były ponadto organizatorami 29,3 tys. wydarzeń 

(warsztatów, koncertów, wykładów, prelekcji itp.), w których uczestniczyło aż 4,4 mln osób.  

Województwo małopolskie to także region słynący z licznych imprez i festiwali. W samym 2016 

roku zorganizowano 614 imprez masowych, z których niemal połowę stanowiły imprezy  

o charakterze artystyczno-rozrywkowym - głównie koncerty49.  

Wskaźniki dotyczące uczestnictwa w ofercie kulturalnej kształtują się dla Małopolski korzystnie  

- powyżej średniej krajowej. Odbiorcy korzystający z oferty małopolskich instytucji kultury coraz 

chętniej odwiedzają teatry, instytucje muzyczne, a także ośrodki kultury. Mniejszą popularnością 

cieszą się natomiast galerie oraz salony sztuki (na podstawie danych odnośnie liczby odbiorców 

oferty instytucji kultury na 1 tys. mieszkańców)50. 

Nakłady finansowe w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016 zdecydowanie 

wzrosły - wynosiły 594,15 mln zł, czyli 26,3% więcej niż w 2015 roku., co mogło być skutkiem 

rozpoczęcia naboru projektów europejskich (na szczeblach regionalnych, jak i krajowych). Biorąc 

pod uwagę powiaty (nie uwzględniając miast funkcjonujących na prawach powiatu), największe 

środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczyły: powiat nowotarski (1,7 mln zł), 

tarnowski (1,6 mln zł) oraz gorlicki (1,17 mln zł). Jeżeli chodzi o wydatki samorządów gminnych, 

największe odnotowano w przypadku gminy Oświęcim (10,1 mln zł), Wieliczka (8,5 mln zł), 

Chrzanów (7,5 mln zł), Bochnia, Olkusz (odpowiednio po 6,2 mln zł), a także Niepołomice  

(6 mln zł).  

 

 

 

 

 

                                                           
48Działalność instytucji kultury…, op. cit. , s. 6 
49Województwo Małopolskie 2017…, op. cit. , s. 120 
50Ibidem  
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Mapa 2. Wydatki powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 201651 

 

Źródło: opracowanie własne 

Do głównych źródeł finansowania projektów realizowanych w obszarze kultury w perspektywie 

finansowej na lata 2014-2020, należą:  

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne 

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona  

i opieka nad zabytkami, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, Poddziałanie 

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego; 

2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska 

Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby 

regionalne; 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 

8.1 Ochrona zabytków i rozwój zasobów kultury; 

 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 

Oś Priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

pogranicza52. 

 

Należy ponadto zaznaczyć kluczową rolę, jaką w finansowaniu projektów realizowanych  

w obszarze kultury odgrywają fundusze unijne.  

Poczynione na wielu płaszczyznach inwestycje z pewnością przyczyniają się do tego,  

iż Małopolska jest regionem szczególnie chętnie odwiedzanym przez turystów. Realizowane od 

2003 roku, coroczne badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim pokazuje, że 

region odwiedziło ok. 11,5 mln turystów w 2016 roku, w tym 3 mln z spoza kraju. Szacowany 

przyrost ruchu turystycznego w Małopolsce względem roku 2015 szacuje się na poziomie 7,5%. 

                                                           
51 Ciemniejszym kolorem zaznaczono powiaty, w których znajdują się badane instytucje. 
52Województwo Małopolskie 2017…, op. cit. , s. 128 
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Uwzględniając przybyłych gości (spędzających w regionie maksymalnie 1 dzień, nienocujących), 

łączna, szacunkowa liczba odwiedzających Małopolskę wyniosła w 2016 roku 14,9 mln53. Turyści 

krajowi na noclegi w województwie małopolskim wydają średnio 351 zł. Na usługi 

gastronomiczne poświęcają ok. 200 zł, natomiast na usługi komunikacyjne oraz podróżowanie po 

Małopolsce - średnio 104 zł. Na bilety wstępu do atrakcji turystycznych, czyli jeden z najbardziej 

istotnych elementów z perspektywy problematyki niniejszego badania, turyści krajowi wydają ok. 

146 zł. Warto zaznaczyć, że w każdym z przedstawionych obszarów turyści zagraniczni wydają 

zauważalnie więcej pieniędzy: noclegi - 501 zł, usługi gastronomiczne - 316 zł, usługi 

komunikacyjne - 247 zł, bilety wstępu - 175 zł54. Należy jednak zauważyć, że względem 2015 

roku wydatki turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych na bilety wstępu wzrosły  

o ok. 40%, co może świadczyć o rosnącej skłonności do korzystania z szerokiej oferty 

kulturalno-rekreacyjnej regionu.  

 

Tabela 19. Wydatki przypadające na jednego odwiedzającego Małopolskę w latach 2013-2016 

 

 

ŚREDNI POZIOM WYDATKÓW 1 ODWIEDZAJĄCEGO (ZŁ) 

2013 2014 2015 2016 

Turyści krajowi  811 838 940 848 

Turyści zagraniczni  1 580 1 470 1 900 1 484 

Goście krajowi  262 380 165 187 

Goście zagraniczni  872 690 540 470 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania Ruchu Turystycznego w województwie małopolskim. 

Turystyka w Małopolsce jest istotnym elementem polityki w wymiarze regionalnym i na szczeblach 

lokalnych, co znajduje wyraz w zarządzaniu ruchem turystycznym w regionie. Podobnie kultura  

i dziedzictwo narodowe pełnią istotną rolę w zarządzaniu strategicznym, co przekłada się na wymiar 

ilościowy. W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, wyróżniono  

7 głównych obszarów strategicznych. Rozwój życia kulturalnego województwa przedstawiono  

w opisie obszaru drugiego: Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego i wyznaczono 4 priorytety. 

Rysunek 7. 7 głównych obszarów strategicznych rozwoju województwa małopolskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Pierwszym kierunkiem polityki rozwoju w omawianym obszarze, jest ochrona małopolskiej 

przestrzeni kulturowej. Strategia postępowania w tym zakresie w dużej mierze sprowadza się do 

przejścia od biernej ochrony, ograniczonej głównie do konserwacji wytworów kultury, do 

aktywnego zarządzania jej zasobami oraz dziedzictwem. Rozumie się przez to upowszechnianie  

                                                           
53Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2016 roku, UMWM, 2017, Kraków, dostępny pod: 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Turystyka/Badanie%20ruchu%20turystycznego%20w%20Wojew%C3%B3d

ztwie%20Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20roku%20-%20rapoty%20ko%C5%84cowy.pdf, (dostęp: 06.02.2018) , 

s. 14 
54Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim…, op. cit. , s.17 
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w Małopolsce modelu „użytkowania zabytków”, dzięki któremu możliwe będzie również 

stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora przemysłów czasu wolnego. Poniżej 

przedstawiono zawarte w analizowanej Strategii kluczowe działania, podejmowane w zakresie 

opieki nad regionalnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także ochrony  

i kształtowania krajobrazu.  

Drugim ze wskazanych kierunków, jest zrównoważony rozwój infrastruktury oraz 

komercjalizacji usług czasu wolnego. Ten punkt Strategii dotyczy działań zwiększających udział 

przemysłów czasu wolnego w gospodarczym rozwoju regionu, a także polepszenia potencjału 

rezydencjonalnego Małopolski. Zakłada się ponadto wspieranie poszczególnych gałęzi turystyki, 

takich jak:  

 Turystyka miejska i kulturowa, 

 Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna, 

 Turystyka pielgrzymkowa, 

 Turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna, 

 Agroturystyka, 

 Turystyka biznesowa, 

 Turystyka przygraniczna. 

 

Kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi przemysłów czasu wolnego stanowi kolejny  

z kierunków w Strategii. Do podstawowych założeń należy stymulowanie aktywności mieszkańców 

dla efektywnego korzystania z potencjału sektora kultury oraz wzmocnienie kapitału społecznego 

w regionie poprzez odpowiednie kreowanie oferty turystycznej. W dążeniu do przedstawionych 

celów należy skoncentrować się na kluczowych działaniach:  

 Rozwoju kształcenia oraz doskonalenia kadr w zakresie: 

 obsługi ruchu turystycznego 

 przemysłów kultury, animacji kultury, a także zarządzania kulturą i dziedzictwem 

kulturowym 

 upowszechniania sportu i rekreacji  

 „zawodów ginących” 

 Rozwijaniu postaw i kompetencji w zakresie: 

 odbioru sztuki poprzez szkolne i pozaszkolne projekty edukacyjne/artystyczne 

 upowszechniania wysokiej jakości oferty kulturalnej 

 promowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

 Wdrożeniu mechanizmów wsparcia dla promocji i rozwoju „zawodów ginących”. 

Ostatnim z wyróżnionych kierunków rozwoju jest wzmocnienie promocji dziedzictwa 

regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego. Strategia akcentuje w tym miejscu wysoką 

wartość, jaką niesie za sobą rozwój kultury Małopolski, dla ogólnego rozwoju regionu, także  

w kontekście gospodarczym. Podstawowym założeniem jest wzrost rozpoznawalności 

województwa małopolskiego, jako obszaru zróżnicowanego kulturowo, charakteryzującego się 

bogatą tradycją i silną tożsamością, pozostającego jednocześnie regionem nowoczesnym i otwartym 

w wymiarze społeczno-kulturalnym. Mówiąc najogólniej, Strategia zakłada konieczność 

edukowania mieszkańców Małopolski w zakresie wartości, jakie niesie za sobą harmonijnie 

kształtowany krajobraz kulturowy, a także kształtowania właściwych postaw wobec dziedzictwa 

kulturowego. Do szczegółowych działań przybliżających do osiągnięcia omawianego celu należą: 

 Realizowanie inicjatyw podnoszących społeczną świadomość oraz wrażliwość w zakresie 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,  
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 Promocja na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzictwa regionalnego dla rozwoju 

gospodarczego Małopolski, 

 Wsparcie oferty przemysłów czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji 

wydarzeń kulturalnych oraz markowych produktów turystycznych, 

 Zwiększenie promocji zróżnicowanej oferty kulturalnej regionu, poprawa poziomu 

społecznego uczestnictwa w kulturze, 

 Poprawa i intensyfikacja współpracy międzysektorowej w zakresie edukacji, promocji oraz 

poprawy świadomości i postaw obywatelskich w odniesieniu do dziedzictwa regionalnego. 

W niniejszym badaniu skoncentrowano uwagę na pozyskaniu odpowiedzi, na ile funkcjonowanie 

badanych instytucji kultury województwa małopolskiego przybliża Małopolskę do osiągania 

wyznaczonych celów rozwoju i wpisuje się w kierunki rozwoju. Założeniom zrealizowanego 

badania w znacznej mierze towarzyszyła chęć dotarcia do powiązań pomiędzy działalnością 

małopolskich placówek kultury, a rozwojem na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej, zwłaszcza  

w zakresie uchwycenia ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości oraz gmin,  

w których realizują swoją ofertę. Istotnym celem badania było także dotarcie do przykładów 

promowania dziedzictwa regionalnego oraz bezpośredniego przełożenia działań instytucji kultury 

na pielęgnację oraz rozwój tradycji oraz kultury regionu.  

 



 

 58 

 nr strony 

Oddziaływanie wybranych instytucji kultury na lokalne 

otoczenie społeczno-gospodarcze 

W poniższej części raportu zaprezentowane zostaną wyniki badań oddziaływania na otoczenie 

społeczno-gospodarcze w wymiarze lokalnym dla każdej wybranej do badania instytucji  

z osobna. Analiza jakościowa i wyniki obserwacji ujęte zostały jedynie w tej części raportu, 

dlatego, że z założenia są to techniki niereprezentatywne dla populacji, służące jakościowemu 

różnicowaniu zjawisk. Ponieważ jednak zastosowane w znacznej ilości pozwalają na 

uogólnienie i ekstrapolowanie wniosków na całą populację, wnioski z badania jakościowego 

zostały włączone również do analizy zbiorczej.  

Rysunek 8. Etapy przedstawienia analizowanych instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zakres działań oraz inicjatyw realizowanych w badanych instytucjach może wykraczać poza 

publikowane informacje zebrane w desk research. Należy także podkreślić, że analizy 

sprawozdań merytorycznych placówek, ze względu na różnorodną formę sporządzonych 

dokumentów, nie mają jednolitego opisu.  

 

• informacje na stronach internetowych o działalności merytorycznej (pod 
uwagę wzięto 2017 oraz styczeń 2018)

• sprawozdania merytoryczne i finanswe poszczególnych placówek

• strategia rozwoju rozpisana na najbliższe lata (nie dotyczy wszystkich 
instytucji)

• informacja o działalności promocyjnej placówek (nie dotyczy wszystkich 
instytucji)

• informacje uzyskane od samych placówek

Prezentacja instytucji
i projektu

• PAPI dla okolicznych mieszkańców

• PAPI dla odbiorców instytucji

• CATI dla okolicznych przedsiębiorców

• IDI/FGI

• obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca

Wyniki badań 
terenowych 

• wpływ do budżetów gmin

• baza REGON z uwzględnieniem podmiotów nalężących do sektorów 
kreatywnych

• poziom zatrudnienia 

• migracje ludności

• analiza cen nieruchomości (w wybranych lokalizacjach)

• analiza akscjologiczno-architektoniczna

• analiza medialna

Analizy pozwalające 
określić oddziaływanie 
placówek na otoczenie
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Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest placówką jedyną w swoim rodzaju: 

to narodowa instytucja kultury położona poza centrum - zarówno w ujęciu administracyjnym, 

jak i kulturalnym, w miejscowości Lusławice. Jej działalność jest unikatowa w skali kraju, tym 

bardziej nie sposób porównywać ją z lokalnymi podmiotami kultury. Pomimo swej 

wyjątkowości, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, podobnie jak każda  

z badanych instytucji, oddziałuje na bezpośrednie otoczenie, zasadnym jest namysł na ile 

działalność instytucji wpisuje się w strategie lokalne.  

Analizie została poddana Strategia Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-202055. Zgodnie  

z nią, oferta gminy powinna być urozmaicona, dostosowana do potrzeb społecznych, 

konkurencyjna w stosunku do innych możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz 

rozwijająca, a katalog przedsięwzięć realizacyjnych otwarty. Z kolei poprzednia Strategia 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zakliczyn na lata 2007-201556 w głównej mierze 

zakładała ochronę istniejących zasobów kulturowo-historycznych i przyrodniczych oraz 

wzrost aktywności mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym, poprzez stworzenie 

warunków sprzyjających powstawaniu nowych i atrakcyjnych ofert turystycznych  

i kulturalnych. Do realizacji wyżej postawionych celów między innymi przyczyniła się budowa 

Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, z całą pewnością rozszerzając ofertę kulturalną 

gminy.  

W analizie SWOT dokonanej na potrzeby obowiązującego do 2020 roku dokumentu 

strategicznego, silnie zarysowana jest pozycja badanej instytucji w gminie, jest ona mocną stroną 

gminy Zakliczyn, a w rozwoju jej działalności samorząd widzi szanse w obszarze 

marketingowym i budowania wizerunku gminy. 

Oferta kulturalno-rozrywkowa dla mieszkańców i gości gminy, zgodnie z zapisami analizowanej 

Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020, będzie budowana wokół imprez  

o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice Gminy Zakliczyn oraz we 

współpracy z zewnętrznymi organizatorami imprez kulturalnych i sportowych (wspieranie 

wydarzeń kulturalnych organizowanych przez jednostki zewnętrzne - budowanie marki gminy 

w oparciu o różnorodne imprezy kulturalno-sportowe). W bieżącym dokumencie wśród celów 

strategicznych uwzględniona jest również współpraca z ECM i jego wspieranie przy organizacji 

wydarzeń artystycznych. 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach działa od 2005 

roku, zostało utworzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenie 

Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu  

i Sportu.  

Nadrzędną ideą przyświecającą działalności instytucji jest inspirowanie najmłodszych pokoleń 

muzyków do doskonalenia swojego warsztatu i dążenia do dojrzałości artystycznej. Europejskie 

Centrum Muzyki służy przede wszystkim edukacji muzycznej i wymianie doświadczeń między 

młodymi i dojrzałymi muzykami. Instytucja organizuje koncerty i festiwale dostępne dla 

publiczności.  

 

                                                           
55 http://gminablachownia.pl/wp-content/uploads/2016/01/strategia-rozwoju-gminy-zakliczyn.pdf (dostęp: 12.03.2018) 
56 https://www.google.com/search?q=Strategia+Rozwoju+Spo%C5%82eczno-
Gospodarczego+Gminy+Zakliczyn+na+lata+2007-2015&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b, (dostęp: 12.03.2018) 

http://gminablachownia.pl/wp-content/uploads/2016/01/strategia-rozwoju-gminy-zakliczyn.pdf
https://www.google.com/search?q=Strategia+Rozwoju+Spo%C5%82eczno-Gospodarczego+Gminy+Zakliczyn+na+lata+2007-2015&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=Strategia+Rozwoju+Spo%C5%82eczno-Gospodarczego+Gminy+Zakliczyn+na+lata+2007-2015&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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Tabela 20. Zakres działalności - Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie i upowszechnianie materiałów fonograficznych, 

audiowizualnych oraz partytur Profesora Krzysztofa Pendereckiego 

Inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie spotkań, warsztatów, konferencji, 

seminariów, a także programu stypendialnego 

Pomoc najwybitniejszym młodym muzykom w międzynarodowej działalności koncertowej poprzez tworzenie 

warunków sprzyjających rozwojowi ich twórczości i talentów muzycznych 

Organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć kulturalnych mających na 

celu podkreślanie znaczącej roli polskiej muzyki XX i XXI wieku w światowym dziedzictwie kulturowym 

Prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej publikacje płytowe, nutowe i książkowe promujące 

twórczość młodych artystów 

Stworzenie specjalistycznej biblioteki i fonoteki, gromadzącej publikacje związane z historią muzyki polskiej 

XX i XXI wieku 

Promocja zagadnień związanych z historią, pozycją i wykonawstwem muzyki polskiej 

Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, rozwijanie i programowanie twórczości artystycznej 

Źródło: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/2010-6-z30z1.pdf  

Projekt „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach” 

(ECM), realizowany w latach 2010-2013, został sfinansowany w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, 

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 

ponadregionalnym).  

Koszty kwalifikowalne projektu określono na poziomie 64.945.122,15 zł, z czego największa 

część (48.760.471,25 zł) to koszt budynków i budowy. Poziom dofinansowania projektu ze 

środków wspólnotowych to 85%, co daje kwotę dofinansowania w wysokości 55.203.353,82 zł. 

Lokalizację inwestycji we wsi Lusławice (gmina Zakliczyn) wnioskodawcy argumentowali 

wyjątkowością tego miejsca, polegającą przede wszystkim na zlokalizowaniu w nim dworu 

Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich. Wystąpienie ryzyka dotyczącego funkcjonowania ECM 

(zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym), związanego z oddaleniem wsi od dużych 

ośrodków miejskich, uznano za mało prawdopodobne, ze względu na: 

 zakres i charakter oferty instytucji: najwyższy poziom artystyczny wydarzeń 

muzycznych oraz warsztatów z zakresu rozwijania talentów młodych 

kompozytorów, firmowanie instytucji przez Krzysztofa Pendereckiego, 

 doświadczenie instytucji w pomyślnej realizacji programów artystycznych na 

terenach wiejskich w różnych miejscach Polski, w lokalizacjach mających 

zabytkowy charakter. 

Na projekt infrastrukturalny składały się prace budowlane prowadzące do powstania 

poszczególnych elementów ECM: sali koncertowej z zespołem dydaktycznym o łącznej 

powierzchni 6726,90 m2, zespołu pobytowego o łącznej powierzchni 2 152,00 m2, powierzchni 

utwardzonej w postaci dojść i dojazdów o powierzchni 3 542 m2, miejsc postojowych dla 

samochodów (ok. 250 dla samochodów osobowych i 10 busów), obiektów infrastruktury 

technicznej, oświetlenia i zagospodarowania terenu, w tym nasadzenia zieleni i wyposażenia  

w małą infrastrukturę. EMC zaplanowało także rozwiązania służące udostępnieniu swojej oferty 

osobom z niepełnosprawnościami, przede wszystkim ruchowymi (m.in. sanitariaty na parterze). 

Ponadto zaplanowano zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie programu 

kulturalnego. Obok tego przewidziano również działania promujące ECM i jego działalność. 

W wyniku realizacji projektu powstał w pełni funkcjonalny obiekt wyposażony w salę 

koncertową z zespołem dydaktycznym, zespół pobytowy umożliwiający ćwiczenia 

4 
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indywidualne, bibliotekę oraz infrastrukturę towarzyszącą, a także pozostałe elementy 

uwzględnione w planowanym zakresie rzeczowym projektu. Obiekt został w pełni 

przystosowany i wyposażony do realizacji zadań ECM w zakresie edukacji muzycznej oraz 

organizacji życia kulturalnego w skali całego kraju a nawet Europy. Publiczność po raz pierwszy 

mogła odwiedzić ECM w maju 2013 roku. 

Aby osiągnąć efekty w sferze społeczno-gospodarczej regionu, ECM zaplanowało, że za 

pośrednictwem projektu zrealizuje następujące cele: 

Cel jakościowy 1: Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie oferty 

kulturalnej dostępnej w regionie. Dzięki powstałej infrastrukturze 

beneficjent projektu będzie realizował program kulturalny. 

Cel jakościowy 2: Wsparcie potencjału kształcenia młodych talentów muzycznych poprzez 

udostępnienie oferty warsztatowej dla studentów i absolwentów 

akademii muzycznych. Warsztaty będą miały formę atrakcyjnych 

spotkań, prowadzonych przez najwybitniejszych współczesnych 

instrumentalistów, wokalistów i kompozytorów. 

Cel jakościowy 3: Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego będzie spełniało też ważny 

cel społeczny w postaci dokumentowania dorobku współczesnej muzyki 

poprzez inicjowanie i archiwizację nagrań utworów najwybitniejszych 

kompozytorów. 

Odnosząc się do kryterium oddziaływania i trwałości projektu, ECM wskazało we wniosku 

o jego dofinansowanie, że dzięki realizacji inwestycji zwiększy się dostępność kultury poprzez: 

 oddanie do użytku obiektu wyposażonego w salę koncertową na najwyższym 

poziomie europejskim 

 doskonalenie artystycznego kształcenia wybitnie uzdolnionych młodych twórców 

 możliwość korzystania z oferty programu kulturalnego ECM, realizującego 

wydarzenia artystyczne z udziałem najwybitniejszych wykonawców współczesnej 

muzyki 

 dokumentację dorobku współczesnej muzyki poprzez inicjowanie i archiwizację 

nagrań utworów najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. 

ECM założyło, że w pierwszym roku działalności nowo wybudowanego obiektu organizowane 

w nim wydarzenia kulturalne zgromadzą 24 500 osób. Wśród nich wyróżniono trzy grupy 

docelowe: 

 uczestnicy lojalni, w tym melomani i osoby, dla który uczestnictwo w działalności 

kulturalnej stanowi element budowania wizerunku własnego bądź też podmiotu, 

który reprezentują (9.800 osób w roku 2013- 40% ogólnej liczby odbiorców). Ta 

grupa jest reprezentowana przez stałych uczestników wydarzeń kulturalnych, 

związanych ze środowiskiem muzycznym i artystycznym, oszacowana została na 

podstawie dotychczasowych doświadczeń podczas wydarzeń już realizowanych 

przez ECM 

 uczestnicy indywidualni, w tym uczestnicy warsztatów i goście honorowi (2 450 

osób w roku 2013 - 10% ogólnej liczby odbiorców) 

 odbiorcy zorganizowani, w tym uczestnicy wycieczek szkolnych i wyjazdów 

organizowanych przez biura turystyczne (12.250 osób w roku 2013 - 50% ogólnej 

liczby odbiorców).  

Z założeń tych wynika, że projekt budowy ECM zakładał przyciągnięcie do instytucji po 

pierwsze środowisk, które już aktywnie korzystają z oferty kulturalnej ECM lub podobnych 
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podmiotów, a po drugie - osób (w tym zwłaszcza młodzieży), dla których odwiedzenie ECM 

może być pierwszym kontaktem z tego rodzaju ofertą. Oznacza to konieczność wykreowania 

nowych potrzeb kulturalnych, a tym samym - nowych grup potencjalnych odbiorców.  

W związku z tym, ECM zadeklarowało (...) podjęcie szeregu działań zmierzających do 

nawiązania ścisłej współpracy z biurami turystycznymi, które będą organizowały trasy 

wyjazdowe z uwzględnieniem wizyty w CENTRUM na spotkaniu lub koncercie
57

.  

Obok działań ukierunkowanych na odbiorców rozumianych jako osoby odwiedzające ECM czy 

to w ramach zorganizowanej wycieczki, czy w celu uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu, we 

wniosku o dofinansowanie projektu Centrum podkreślało, iż dzięki jego realizacji będzie 

pierwszym tak ukształtowanym ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce  

i Europie (...) [i] niezbędne jest przedstawienie odpowiedniej oferty warsztatowej, która 

zainteresuje młodych artystów z Polski i Europy
58

. Co prawda uczestnicy warsztatów mają 

stanowić jedynie 10% odbiorców działań ECM, ale mają współtworzyć jego ofertę, przyciągając 

tym samym osoby z pozostałych grup docelowych. 

Na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu przygotowano studium wykonalności,  

a w jego ramach - analizę popytu na ofertę instytucji. Odwołując się do danych statystycznych 

oraz własnych doświadczeń, ECM wskazywało, że popyt na jego działania będzie wynikał  

z następujących kwestii: ogólna tendencja wskazująca na zwiększony udział Polaków  

w wydarzeniach kulturalnych (jak koncerty), dostępność oferty wysokiej jakości, a także udział 

w działalności Centrum prof. Krzysztofa Pendereckiego, który swoją osobą będzie przyciągał 

odbiorców, zwiększając popularność i prestiż organizowanych wydarzeń. ECM założyło także, 

że przyszły popyt na jego usługi będzie się zwiększał w sposób naturalny, związany z coraz 

większość liczbą organizowanych wydarzeń.  

ECM już na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowywanie projektu założyło, że opłaty 

(bilety na wydarzenia kulturalne - 20 zł, opłaty za warsztaty dla muzyków - 460 zł), nie pokryją 

kosztów operacyjnych i amortyzacji projektu. Jako źródło brakujących środków (bez których 

niemożliwe byłoby utrzymanie trwałości finansowej projektu) wskazano dotacje Stowarzyszenia 

Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego. 

Podsumowując, sporządzając wniosek o dofinansowanie projektu, ECM przewidziało 

następujące korzyści związane z realizacją projektu, dotyczące samej instytucji: 

 korzyści z tytułu dodatkowego zatrudnienia - zarówno przy realizacji projektu  

w latach 2010-2012 (10 osób), jak i w ramach działalności ECM w latach 2012-

2023 (25 osób), 

  korzyści z tytułu pozyskania oszczędności środków wydatkowanych dotychczas na 

wynajmowanie sal koncertowych (minimum 21 800 zł oszczędności). 

Jeśli chodzi o korzyści dla szeroko rozumianego otoczenia instytucji (odbiorcy, mieszkańcy 

regionu itd.), to ECM spodziewało się następujących korzyści: 

 korzyści z tytułu natężenia ruchu turystycznego - założono, że po realizacji projektu 

ruch turystyczny w województwie małopolskim wzrośnie o 0,05% w 2013 roku,  

a w latach kolejnych 0,06%, 

 korzyści z tytułu późniejszego zatrudnienia uzdolnionych muzyków - założono, że 

umiejętności nabyte przez uczestników warsztatów artystycznych prowadzonych 

przez wielkie osobowości świata muzyki, przełożą się na zwiększenie możliwości 

ich zatrudnienia w najbardziej prestiżowych filharmoniach i innych instytucjach 

                                                           
57 Wniosek o dofinansowanie projektu Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 
58 ibidem 



 

63 

muzycznych Europy i świata (minimum 1/10 osób będzie mogła zarabiać na 

wykorzystywaniu w praktyce umiejętności, które nabędzie dzięki warsztatom 

artystycznym), 

 korzyści niemierzalne: kształcenie najbardziej uzdolnionych młodych muzyków  

z całego świata do osiągnięcia pełnej dojrzałości muzycznej, organizowanie  

w CENTRUM spotkań utalentowanych młodych muzyków, pedagogów  

i profesorów w dziedzinie nauk humanistycznych, którzy będą dzielić się 

doświadczeniami i wspólnie uczyć się i studiować w duchu europejskiej tradycji 

muzycznej, umożliwienie młodemu pokoleniu muzyków pogłębienie swej wiedzy 

muzycznej poprzez lepsze poznanie znaczenia struktury i stylów muzycznych, 

zachęcanie studentów do wykonawstwa muzycznego, w którym technika zostanie 

podporządkowana wyobraźni poprzez poznanie filozoficznych i społecznych 

uwarunkowań poszczególnych kompozycji, podniesienie konkurencyjności regionu 

poprzez zwiększenie oferty kulturalnej dostępnej w regionie, dokumentowanie 

dorobku współczesnej muzyki poprzez inicjowanie i archiwizację nagrań utworów 

najwybitniejszych współczesnych kompozytorów - w wykonaniu uczestników 

organizowanych warsztatów artystycznych. 

W celu weryfikacji planów projektowych, analizie została poddana bieżąca oferta kulturalna 

ECM im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. W roku 2017 roku oraz w styczniu  

2018 roku w placówce odbywały się koncerty, recitale, kursy, konkursy, festiwale, warsztaty dla 

dzieci np. Zimowa Akademia Muzyki, Wieczór z Muzyką Filmową, Akademia Fortepianów 

Historycznych, Festiwal Emanacje, Międzynarodowa Akademia Chóralna Lübeck, Letnia 

Akademia Muzyki, zgłoszono projekt do Budżetu Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego i pozyskano nowego partnera - wsparcie firmy Wadowscy Autoryzowany Dealer 

Volvo. Wymienione wydarzenia zdecydowanie pokrywają się z działalnością statutową 

instytucji.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Europejskiego Centrum Muzyki  

w Lusławicach za rok 2016 (w momencie realizacji badania placówka, podobnie jak pozostałe 

badane, nie dysponowała jeszcze sprawozdaniem za 2017 roku), sporządzono dokładną analizę 

bieżącej oferty kulturalnej oraz działalności instytucji. W dokumencie zawarto informacje  

o realizowanych działaniach kulturalnych od stycznia do grudnia 2016 roku. Działalność 

dotyczyła w głównej mierze organizacji koncertów i wydarzeń muzycznych, co pokrywa się  

z zakresem działalności placówki zawartym w statucie.  

W 2016 roku Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach podjęło się organizacji następujących 

wydarzeń:  

 koncerty: koncert w ramach 9. Festiwalu Grupa Azoty Jazz Contest, koncert 

Santander Orchestra z Maestro Jerzym Maksymiukiem i Szymonem Nehringiem, 

koncerty Lusławickiej Orkiestry Talentów w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku  

w Sukiennicach oraz w ECM w Lusławicach, koncert kameralnego kwartetu 

smyczkowego DAFO, koncerty uczestników Letniej Akademii Muzyki  

w Niemczech przy współpracy artystów Berliner Philharmoniker, koncert 6 sonat 

na smyczki Gioacchino Rossiniego; 

 warsztaty i kursy: warsztaty orkiestrowe Lusławickiej Orkiestry Talentów,  

III edycja mistrzowskich kursów kameralistyki prowadzonych przez oktet Scharoun 

Ensemble, Mistrzowskie Kursy Interpretacji „Esemble Opus Summer Camp”, 

Mistrzowskie Warsztaty Rytmiki współorganizowane przez Stowarzyszenie 

Pedagogów  

i Miłośników Rytmiki oraz ECM w Lusławicach, Mistrzowski Kurs Fletowy, 

Warsztaty orkiestrowe Lot, warsztaty edukacyjne dla dzieci z udziałem Orkiestry 
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Akademii Beethovenowskiej, warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży pt. „Mistrz  

i uczeń” współorganizowane przez Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa 

Pendereckiego, ECM w Lusławicach oraz Stowarzyszenie Plus Ultra, warsztaty 

orkiestrowe Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO zrealizowane dzięki współpracy  

z Nowym Stowarzyszeniem Jeunesses Musicales Poland i Philharmonia Orchestra 

(Londyn), warsztaty orkiestrowej dziecięcej orkiestry smyczkowej Lusławicka 

Orkiestra Talentów Lot; 

 inne wydarzenia: III edycja Zimowej Akademii Muzyki oraz koncerty zamykające 

poszczególne turnusy Zimowej Akademii Muzyki, IV edycja międzynarodowego 

Festiwalu „Emanacje”, wernisaż na zakończenie warsztatów plastycznych uczniów 

Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, projekcja 

zarejestrowanego 25 marca 2016 roku koncertu upamiętniającego 1050 rocznicę 

chrztu Polski oraz 50. rocznicę pierwszego wykonania „Pasji według Św. Łukasza”, 

Biały Teatr Tańca, projekt edukacyjno-koncertowy Santander Orchestra, 

wydarzenie z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

W roku poprzedzającym badanie ECM było także współorganizatorem szeregu wydarzeń,  

w tym: 

 koncertów: Noworoczny Koncert Charytatywny na rzecz dzieci autystycznych 

objętych opieką Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro w Tarnowie (głównym organizatorem 

była grupa Azoty), koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puelle Orantes, koncert 

Szkoły Muzycznej I Stopnia w Domosławicach, Koncert Absolwentów Krajowego 

Funduszu na rzecz Dzieci, koncert Uczestników XXII Warsztatów Muzyki Kameralnej 

Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, koncert Motion Trio w ramach 30. Festiwalu 

Tarnowskiej Nagrody Filmowej, koncert Grzegorza Turnaua z zespołem, koncert 

Chóru Narodowego Radia Ukrainy, koncert „Młodzi na poważnie. Animacje”  

w ramach 9. Festiwalu Muzyki Filmowej, koncert Szkoły Muzycznej w 

Domosławicach pt. „Tryptyk Domosławicki”, koncert kończący obchody 70-lecia 

Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, koncert „Talenty Małopolski” i występ 

zespołu Monk, jubileuszowy koncert Tarnowskiej Orkiestry Kameralnej, koncert 

charytatywny „Wieczór z gwiazdą” organizowany wraz w Fundacją Kromka Chleba; 

 warsztatów i kursów: kurs wiolonczelowy (w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. 

Stanisława Żeleńskiego w Krakowie), XXII Warsztaty Muzyki Kameralnej Krajowego 

Funduszu na rzecz Dzieci, Warsztaty Orkiestrowe Santander Orchestra, mistrzowskie 

kursy interpretacji dla kwartetów smyczkowych, mistrzowski kurs skrzypcowy, 

warsztaty dla studentów Akademii Muzycznej w Katowicach, warsztaty 

kompozytorskie w ramach 9. Festiwalu Muzyki Filmowej, Ogólnopolskie Kursy 

Akordeonowe organizowane przez ECM w Lusławicach, Stowarzyszenie 

Akordeonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Akademia im. Krzysztofa 

Pendereckiego, międzynarodowe kursy dyrygenckie; 

 innych wydarzeń: plener malarski z udziałem uczniów Zespołu Szkół Plastycznych 

im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, plener malarski uczniów Zespołu 

Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, plener 

rzeźbiarski Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, spektakle - 

edukacyjna bajka muzyczna „Penderecki przez dziurkę od klucza”, premierowe 

oratorium „Karolina - wystarczy sobą być”, przesłuchania II Międzynarodowego 

Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta, jubileuszowy  

X Małopolski Przegląd Chórów Projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska, 

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Violi d’Amore. 
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Szeroko zakrojona kulturalna działalność instytucji, a także jej współpraca z placówkami 

edukacyjnymi, stanowi realizację celów założonych w projekcie.  

Placówka w sprawozdaniu merytorycznym zamieściła także dane liczbowe dotyczące 

organizowanych przez siebie wydarzeń.  

Tabela 21. Działalność Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w 2016 

roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Koncerty symfoniczne i kameralne oraz spektakle 

muzyczno-teatralne  
Ponad 100 

Koncerty w ramach Festiwali „Emanacje” 40 

Publiczność koncertów  Ponad 30 000 

Uczestnicy wydarzeń edukacyjnych  1 379 

Wydarzenia o charakterze edukacyjnym  55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za rok 2016, ECM w Lusławicach 

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę). W kwestii 

koncertów, odnotowano, że w roku otwarcia ECM (2013) liczba odbiorców była największa  

(w żadnym z lat późniejszych frekwencja nie była wyższa). W pozostałych latach nie 

zaobserwowano wyraźnej tendencji. Odnośnie działań edukacyjnych, od 2016 roku 

zaobserwowano wzrost uczestników.  

Wykres 7. Frekwencja w ECM Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w latach 2013-2017 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza frekwencji wskazuje na jej wzmożenie tuż po oddaniu obiektu do użytku, co można 

uznać za „efekt nowości” inwestycji, w stosunku do lat kolejnych. Co istotne instytucja 

wypracowała stały poziom frekwencji, który w kolejnych latach się utrzymuje. Należy 

również zwrócić uwagę, że charakter prowadzonej przez instytucję działalności ściśle 

uzależnia frekwencję od liczby zorganizowanych przedsięwzięć.  

Analizie zostało poddane również sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 rok. Pod uwagę 

został wzięty rachunek zysków i strat. Wynika z niego, że w 2014 roku i 2016 roku placówka 

niemal nie osiągnęła zysku, co podyktowane jest jej pozostawaniem w okresie trwałości 

projektu59. 

                                                           

59 Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze 
środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Pojęcie 
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Tabela 22. Sytuacja finansowa Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach w 2014 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2014 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  2 856 950,00 3 687 085,00 

Pozostałe przychody operacyjne 2 763 582,36 2 842 656,71 

Przychody finansowe 8,86 1 176,5116 643,86 

Zysk (strata) netto  9,48 316,79 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2014 i 2016 rok - Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach 

ECM prowadzi szerokie spektrum działalności muzycznej - koncerty, konkursy, edukację. 

Placówka z powodzeniem wykorzystuje swoją przestrzeń, dając możliwość kształcenia 

młodym muzykom z całego świata. Instytucja od kilku lat utrzymuje podobny poziom 

frekwencji, dbając również o zachowanie cyklicznych wydarzeń np. Festiwal Emanacje. 

Pozostając w okresie trwałości projektu instytucja nie wypracowała zysku.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami 

badań terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców 

oferty Europejskiego Centrum Muzyki, a także uzyskane w wywiadach swobodnych 

wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentantów trzeciego sektora, przedstawicieli 

badanej instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego.  

Osoby zamieszkujące Lusławice/gminę Zakliczyn zanim zostały poinformowane, której 

instytucji kultury będzie dotyczyć wywiad, na wstępie wypowiadały się ogólnie na temat zmian 

zaistniałych na przestrzeni ostatnich 10 lat w okolicy miejsca ich zamieszkania.  

Wykres 8. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Zakliczyn na przestrzeni ostatnich 10 lat 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
„trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.: modyfikacji mającej 

wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez 

przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo 

z zaprzestania działalności produkcyjnej. 
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Europejskie Centrum Muzyki, jak każda badana instytucja, osadzone jest w określonej 

przestrzeni, na którą - jak wykazały dotychczasowe odpowiedzi mieszkańców – oddziałuje,  

a więc dzięki działalności instytucji ujęty w badaniu region może odnieść konkretne korzyści. 

Ocenie poddano zatem hipotezy na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne 

obszary. Odpowiedzi respondentów, które oddawane były na pięciostopniowej skali (tzw. skala 

Likerta) zgodnie z zasadami interpretacji wyników bazujących na ww. skali, zostały zebrane  

w 2 kategorie: brak korzyści i istnienie korzyści, przy wyłączeniu odpowiedzi neutralnych. 

Warto zaznaczyć, że wśród mieszkańców korzyści gospodarcze zauważyły głównie osoby  

z wykształceniem zawodowym oraz średnim. To samo pytanie zostało zadane również 

odbiorcom instytucji. W tym przypadku jeszcze liczniejsze grono respondentów dostrzegło 

korzyści wynikające z inwestycji.  

Wykres 9. Korzyści wynikające z funkcjonowania Europejskiego Centrum Muzyki wskazane przez 

mieszkańców gminy Zakliczyn oraz odbiorców w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Projekt w pierwszej kolejności przyniósł korzyści wizerunkowe zarówno na poziomie lokalnym, 

podnosząc rozpoznawalność Lusławic na mapie Małopolski, jak i ponadlokalne, przyczyniając 

się do umocnienia wizerunku Małopolski, jako regionu inwestującego w kulturę ale  

i stawiającego na nowoczesność. Równie istotne korzyści inwestycja wniosła w życie społeczno-

towarzyskie zarówno społeczności lokalnej, jak i miłośników muzyki klasycznej. Ważnym 

obszarem jest również edukacja, która przyniosła korzyści zarówno w wymiarze 

profesjonalnego kształcenia muzyków, jak i w szerszej perspektywie - wpływając na 

popularyzację muzyki klasycznej.  

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Wątek wpływu gospodarczego został również podniesiony w badaniach jakościowych,  

z których płyną zróżnicowane wnioski, w zależności od tego, czy konkretne przejawy wpływu 

inwestycji na gospodarkę odnoszone są do sytuacji przedsiębiorstw lokalnych, czy spoza 

miejscowości. Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście także fakt, czy dany przedsiębiorca 

prowadzi, czy też nie, bezpośrednią współpracę z instytucją.  
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W opinii części badanych ECM ma niewielki wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. 

Natomiast, żeby na przykład Centrum spowodowało, że różni przedsiębiorcy tutaj 

przyjeżdżają na koncerty i oni chcieliby zawrzeć jakiś układ biznesowy z takim 

przedsięwzięciem, czy z takim przedsięwzięciem o takich rzeczach nie słyszałem  

w ogóle. [współpracujący przedsiębiorca] 

Badani przedsiębiorcy ambiwalentnie oceniają wpływ inwestycji na sytuację swoich firm, 

zwykle ze względu na rozłączność reprezentowanych przez nich branż z profilem działalności 

ECM. Jeden z przedsiębiorców liczył na nowych klientów w związku z uruchomieniem ECM  

i na początku działalności Centrum jego oczekiwania się spełniły, ale nie jest to trwały efekt. 

Nie, nie, nie zmieniło. Szczerze mówiąc jak się dowiedziałem o tym, że takie 

Centrum powstaje, bo przecież to się rodziło wiele lat i od momentu pomysłu  

i wykonania jakiejś makiety, to myślałem o tym, że jak tutaj powołamy taki 

pensjonat z basenem, z różnymi z różnymi jakąś częścią rekreacyjną, to ci studenci, 

którzy, młodzież przyjeżdża, to ona generalnie nie ma nic, bo tam nie ma nic 

oprócz sali koncertowej i pokoi. Powiem tak, że na początku ta współpraca była 

taka bardziej efektywna. Młodzież przyjeżdżała tutaj na basen, przyjeżdżali do 

mnie i korzystali z tych możliwości jakimi pensjonat funkcjonuje, ale myślę, że 

gdzieś od dwóch lat, to wszystko jakby zanikło. [współpracujący przedsiębiorca] 

Inny przedsiębiorca wskazuje z kolei bardzo konkretne efekty finansowe, które pojawiły się  

w trakcie budowy ECM i umożliwiły dalszy rozwój firmy. Reprezentuje on branżę noclegowo-

agroturystyczną.  

Jeżeli o mnie chodzi to finansowo na plusie byłam, z tego względu, że pracowało 

tu przez 18 miesięcy bardzo dużo pracowników, a ja prowadząc agroturystykę 

miałam możliwość ich gościć pod swoim dachem. Dzięki temu poszerzyłam też 

liczbę pokoi, podniosłam standard tych pokoi. Bo jak zarobiłam pieniążki, to 

miałam za co. [...] Nowe usługi to powiększyła się liczba gospodarstw 

agroturystycznych, ponieważ nie mamy hotelu tutaj w naszej miejscowości jako 

takiego. [przedsiębiorca] 

Z kolei firma cateringowa współpracująca regularnie z ECM podkreśla, że ma to bezpośredni 

wpływ na standard oferowanych usług, na podwyższenie kwalifikacji kadr. 

Zarówno, jeśli chodzi o rozwój taki finansowy, ale też na rozwój przede wszystkim 

jakości usług, musieliśmy się szkolić, żeby sprostać takim wyzwaniom, jakie 

Centrum przed nami stawia, też międzynarodowym gościom i różnym dietom,  

z którymi nie mieliśmy do czynienia wcześniej. [współpracujący przedsiębiorca] 

Przedstawiciel samej instytucji podkreśla jednak, że jej działalność ma pewien wpływ na rozwój 

gospodarczy, chociażby dlatego, że ECM nie dysponuje bazą noclegową i gastronomiczną, którą 

mógłby oferować (ze względu na obostrzenia projektowe w okresie trwałości inwestycji). 

[...] kierujemy do Zakliczyna, do agroturystyki, w sąsiednich Kończyskach jest 

agroturystyka, sąsiednie hotele polecamy. Też przyjeżdżają do nas często osoby 

na koncerty i pytają o restaurację. U nas nie ma, ale jest w Zakliczynie,  

w okolicznych miejscowościach i odsyłamy tam ludzi, to napędza ten rynek. 

[instytucja kultury] 

Opinię o zdecydowanie pozytywnym wpływie ECM na lokalną gospodarkę wyrażają także 

przedstawiciele władz samorządowych. 
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Wielu mieszkańców gminy Zakliczyn znalazło tam zatrudnienie, pracuje tam, 

obsługą cateringową zajmuje się Spółdzielnia Socjalna, która funkcjonuje na 

terenie naszej gminy, Serce Pogórza z Dzierżoni, która zapewnia obsługę 

cateringową, zapewnia wyżywienie na różnego rodzaju warsztatach, koncertach, 

tak że jest to naprawdę ważne z punktu widzenia zasobności lokalnej społeczności. 

[samorząd] 

Na podstawie opinii wyrażanych w ramach wywiadów indywidualnych trudno więc  

o jednoznaczną ocenę znaczenia inwestycji dla rozwoju gospodarczego gminy, choć raczej nie 

jest ono duże, co ostatecznie potwierdza także samorząd: 

Na pewno oddziaływania nie ma jakiegoś wielkiego, bo to nie jest fabryka, ale są 

na pewno osoby, są na pewno przedsiębiorcy, którzy korzystają z całej tej 

infrastruktury i mają możliwość współpracy i też zyskania dodatkowych 

dochodów. [samorząd] 

Dlatego poza badaniem opinii respondentów, dokonano analizy wpływów z podatków PIT  

i CIT do budżetu gminy Zakliczyn, w której mieści się ECM, a także zmian w poziomie dochodu 

budżetu gminy, liczbie nowo powstałych podmiotów gospodarczych (w tym w sektorach 

kreatywnych), a także poziomie bezrobocia i zatrudnienia.  

W gminie Zakliczyn od 2004 roku notuje się niemal nieprzerwany wzrost wpływów  

z podatków PIT. Zarówno w latach, w których przeprowadzana była omawiana inwestycja 

(2010-2013), jak i po jej ukończeniu, dochody budżetu gminy pochodzące z podatku PIT 

sukcesywnie rosły. W 2017 roku w porównaniu do 2009, czyli roku poprzedzającego inwestycję 

(który jest również rokiem największego spowolnienia polskiej gospodarki z racji światowego 

kryzysu finansowego), można odnotować wzrost dochodów budżetu gminy z podatku PIT  

o 114%. 

Wykres 10. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Zakliczyn (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jeżeli chodzi o wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Zakliczyn, trudno określić ich 

tendencję na przestrzeni analizowanego okresu. Warto jednak zauważyć, że na przełomie lat 

2011-2012, czyli w trakcie realizacji projektu budowy ECM w Lusławicach, nastąpił trzykrotny 

wzrost wpływów z podatków CIT do budżetu gminy. Należy podkreślić, że lata 2008-2009 to 

czas spowolnienia polskiej gospodarki w wyniku światowego kryzysu finansowego, co 

przełożyło się na zmniejszenie wpływów z podatków. W 2013, czyli roku sfinalizowania 

inwestycji, gmina odnotowała dochody z CIT na podobnym poziomie, jednak w latach  
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2014-2015, zaobserwowano ich znaczący spadek. Wpływy za rok 2017 mogą świadczyć 

natomiast o zauważalnym rozwoju gminy Zakliczyn, ponieważ są najwyższe od 14 lat.  

Wykres 11. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Zakliczyn (w tys. zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Projekt „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach” 

realizowany był w latach 2010-2013. W tym czasie w gminie Zakliczyn, w której umiejscowione 

jest Centrum, zarejestrowano łącznie 375 podmiotów, a do końca 2017 roku - łącznie 682. 

Najwięcej podmiotów zarejestrowano w 2013 roku (105), po którym nastąpił znaczący spadek 

liczby podmiotów rejestrowanych na terenie gminy Zakliczyn. Okres, w którym realizowany był 

projekt, charakteryzuje się ogólnie większą liczbą nowych podmiotów, zarówno w ujęciu 

ogólnym, jak i w poszczególnych latach, w stosunku do okresu po realizacji projektu.  

Wykres 12. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Zakliczyn  

w latach 2010-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

 

Warto zaznaczyć, że 4 spośród 15 przedsiębiorców biorących udział w badaniu CATI przyznało, 

że wybór miejsca siedziby ich firmy podyktowany był bliskością badanej instytucji, a 4 na  

10 dostrzega wzrost liczby kontrahentów w związku z powstaniem ECM.  
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Analizie poddano dochód gminy Zakliczyn przypadający na mieszkańca w roku poprzedzającym 

inwestycje i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty dochodu gminy z 2 404,30 zł w roku 

2009 do 3 032,72 zł w roku 2014. Dochód wzrósł zatem o ponad 25%. 

Przychody do budżetu gminy Zakliczyn w latach 2006-2016 wzrastały (w sumie  

o 23 434,48 zł, czyli niemal się podwoiły). Udział przychodów z Działu 756 (dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem) kształtował się na różnym poziomie, oscylując od 14,4% do 

18,5%. W 2016 roku był niższy niż w 2008 (o 1,4 punktu). Biorąc pod uwagę przedstawione 

dane, wpływ projektu realizowanego w gminie w latach 2010-2013 jest raczej niedostrzegalny. 

Tabela 23. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn z wyodrębnieniem kwoty  

i odsetka przychodów w Dziale 756. 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 
ODSETEK PRZYCHODÓW Z 

DZIAŁU 756 

2006 24 081,74 bd. - 

2007 25 110,35 bd. - 

2008 27 143,45 4 975,46 18,3% 

2009 29 553,62 4 557,19 15,4% 

2010 29 737,75 4 934,96 16,6% 

2011 37 833,44 5 444,74 14,4% 

2012 36 417,55 6 103,45 16,8% 

2013 36 798,21 6 510,49 17,7% 

2014 37 663,41 6 949,68 18,5% 

2015 41 893,15 7 330,23 17,5% 

2016 47 516,21 8 008,63 16,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Jeśli chodzi o zakres działalności nowo powstających podmiotów, to na terenie gminy Zakliczyn 

w latach 2010-2017 co roku najwięcej podmiotów zarejestrowało działalność  

w sekcji F (budownictwo - łącznie 326 podmiotów), w tym 77 podmiotów w dziale 41 (realizacja 

projektów i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków), 19 podmiotów w dziale 

42 (budowa dróg, autostrad, tuneli, mostów, torów) i najwięcej, bo 230 podmiotów, w dziale  

43 (działalność budowlana i wykończeniowa). Najwięcej podmiotów z tego rodzaju 

działalnością powstało w roku zakończenia realizacji projektu, tj. w 2013. 

Analizie została poddana także liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych w sektorze 

kultury i sektorze kreatywnym. W sektorach zdefiniowanych na potrzeby analizy jako sektory 

kultury i sektory kreatywne w latach 2009-2018 powstało łącznie 73 podmiotów (najwięcej  

w Sekcji M, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna w dziale 74.90. Pozostała 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana m.in. 

działalność związana z wyceną antyków i biżuterii). Po latach realizacji inwestycji 

odnotowano niewielki wzrost podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz sektora 

kreatywnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni 

ostatnich lat, co ma związek z rozwojem tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem 

zarówno na poziomie polityk lokalnych jak i ponadregionalnych. 
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Tabela 24. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  

w latach 2009-2018 w gminie Zakliczyn (2010-2013 lata realizacji projektu) 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych wyrobów  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja sztucznej 

biżuterii i wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Wydawanie książek 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie gazet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i fotografie) 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie pozostałego 

oprogramowania 

0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

Działalność związana 

z produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych i 

abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność związana 

z oprogramowaniem 
0 2 1 1 0 1 1 0 3 1 

Działalność w 

zakresie architektury 
0 0 2 2 1 2 0 1 1 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 0 1 1 3 1 3 0 1 

Pozostała działalność 

profesjonalna, 
0 2 2 3 0 0 1 2 2 1 
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naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

Działalność związana 

z wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 

Artystyczna i 

literacka działalność 

twórcza 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Działalność obiektów 

kulturalnych 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 0 14 9 8 4 10 3 6 12 7 

Źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Pomimo 25 nowych miejsc pracy utworzonych w instytucji, jak i powstania nowych podmiotów 

gospodarczych w gminie, sytuacja na rynku pracy w gminie Zakliczyn nie uległa polepszeniu. 

Poziom bezrobocia zarejestrowanego wahał się w okresie 2007-2016, najwyższy poziom 

osiągając w roku 2013 roku (czyli roku zakończenia inwestycji). W roku 2016 nastąpił znaczący 

spadek poziomu bezrobocia (o 8,8 p.p.), jednak analiza pozostałych danych zastanych nie daje 

podstaw do powiązania go ze zrealizowanym projektem. Co więcej, w okresie jego prowadzenia 

(2010-2013) poziom bezrobocia w gminie Zakliczyn osiągał najwyższe wartości na przestrzeni 

lat 2007-2016.  

Wykres 13. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn w latach 2007-2016 

(w tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  
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W subiektywnej opinii blisko połowy mieszkańców (45,7%) budowa ECM przyczyniła się do 

podejmowania innych inwestycji w okolicy, wzrost cen nieruchomości dostrzegło 37,7% 

badanych. Interpretując przedstawione dane, inwestycja mogła mieć wpływ na wzrost liczby 

podmiotów obsługujących jej powstawanie i pośrednio na wzrost zatrudnienia. W samej 

placówce natomiast zatrudnienie znalazło 25 osób. Ożywienie gospodarcze w gminie Zakliczyn 

można dostrzec również na podstawie analizy wpływów z podatku PIT do budżetu gminy. 

Trudno jednak, podobnie jak w przypadku liczby nowo powstałych firm, w tym przypadku 

wykluczyć inne czynniki makrostrukturalne mogące mieć wpływ na przedstawiony stan rzeczy. 

Wpływ inwestycji na kulturę 

Kolejnym analizowanym obszarem wpływu jest kultura. Mieszkańcy Lusławic i gminy 

Zakliczyn zostali poproszeni o ocenę zmian w szeroko pojętej kulturze na przestrzeni ostatnich 

lat w okolicy miejsca ich zamieszkania - 66,3% dostrzegło zmiany na lepsze (z czego więcej 

kobiet dostrzega takie zmiany), 6,9% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze (co wskazało 

dwa razy więcej mężczyzn), a 26,7% nie dostrzega zmian w tym obszarze. Warto zaznaczyć, że 

zmian na gorsze nie dostrzegł nikt powyżej 65 roku życia. Mieszkańcy z wykształceniem 

wyższym częściej dostrzegali zmiany w obszarze kultury na lepsze.  

Ponieważ celem badania jest zdiagnozowanie wpływu inwestycji na kulturę, ilościowa część 

badania miała za zadanie doprecyzować rolę w procesie zmian badanej instytucji. Zdaniem 

zdecydowanej większości mieszkańców (91%) ECM pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej 

gminy Zakliczyn. Odbiorcy oferty aż w 97,6% doceniają istotność ECM w ofercie 

kulturalnej gminy i z reguły bardzo dobrze lub dobrze oceniają również samą ofertę 

placówki (odpowiednio 86,3% i 13,3% odpowiedzi). 

Wykres 14. Istotność Europejskiego Centrum Muzyki w ofercie kulturalnej gminy w opinii 

odwiedzających placówkę  

 

Źródło: opracowanie własne 

Znaczenie instytucji w gminie i jej oddziaływanie na region ma związek nie tylko z jej 

działaniami, ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. 

Celem kolejnego pytania było więc z jednej strony oszacowanie ilości instytucji kultury 

oddziałujących na otoczenie, z drugiej określenie miejsca badanej placówki pośród innych  

w świadomości mieszkańców. W odpowiedzi na pytania o najważniejsze instytucje kultury  

w okolicy, mieszkańcy wskazywali w pierwszej kolejności Europejskie Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego (40,2% odpowiedzi). Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że 

Europejskie Centrum Muzyki jest najważniejszą instytucją kultury w ich gminie.  
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Tabela 25. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców gminy Zakliczyn 

INSTYTUCJA 
PROCENT 

WSKAZAŃ 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 40,2% 

Zakliczyńskie Centrum Kultury 14,3% 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie 13,4% 

Ratusz w Zakliczynie 13,4% 

Dwór Pendereckich 5,3% 

Dom Strażaka w Zakliczynie 1,8% 

Sułkowicki Ośrodek Kultury 1,8% 

Parafia w Zakliczynie 1,8% 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku ECM należy również podkreślić unikatowość w skali kraju, wynikającą  

z nowoczesności i profesjonalności obiektu. Na terenie Polski możemy znaleźć wiele sal 

koncertowych, ale ze względu na zakres działalności i nowoczesność, z podobnych obiektów 

wymienić można Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Narodową Orkiestrę 

Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i Salę Koncertową w Szczecinie. 

Mieszkańców korzystających z oferty Europejskiego Centrum Muzyki (54,4%), zapytano na ile 

instytucja zaspakaja ich potrzeby kulturalne. I tak: 2,4% uznało, że czyni to ona w pełnym 

stopniu (taką odpowiedź zaznaczyły jedynie osoby powyżej 65 roku życia), a 50,6%, że  

w stopniu znacznym. Pozostali mieszkańcy wypowiedzieli się mniej entuzjastycznie: 28,9% 

przyznało, że oferta zaspakaja ich potrzeby w niewielkim stopniu, a 18,1% stwierdziło, że 

Europejskie Centrum Muzyki w ogóle nie odpowiada ich potrzebom kulturalnym. Jak wynika  

z analizy udzielanych odpowiedzi w relacji do wykształcenia, w znacznym stopniu placówka 

zaspokaja potrzeby osób z wyższym wykształceniem.  

Odbiorcy oferty niebędący mieszkańcami Lusławic z większym entuzjazmem 

wypowiadają się na temat oferty ECM niemal jednogłośnie deklarując, że obecna oferta 

jest dopasowana do ich potrzeb (85%) i inspiruje ich do poszerzania swojej wiedzy 

(99,2%). 

Instytucje kultury mogą oddziaływać na kulturę i społeczeństwo nie tylko odpowiadając na 

potrzeby odbiorców, ale - co stanowi wartość dodatkową - stymulowanie ich potrzeb  

i aktywności. Większość osób zamieszkujących Lusławice (75,4%), które miały okazję 

skorzystać z oferty ECM (54,4%), deklaruje, że działalność placówki oddziałuje na częstsze 

podejmowanie przez nich aktywności edukacyjno-kulturalnej. Należy zaznaczyć, że taką 

odpowiedź wskazało dwa razy więcej osób w przedziale wiekowym 40-64 lata oraz 65-75  

i więcej lat, w stosunku do osób młodszych - 15-24 lata oraz 25-39 lat. Działalność placówki 

oddziałuje częściej na osoby z wyższym wykształceniem.  

Niewątpliwym wkładem ECM w kulturę uwypuklonym w jakościowej części badań, jest jego 

działalność edukacyjna, kształcenie młodych muzyków i szlifowanie ich talentów. Centrum 

organizuje też wiele wydarzeń muzycznych, cieszących się dużym zainteresowaniem osób  

z całego regionu Małopolski, a także kraju czy zagranicy. W tym sensie projekt wywarł wpływ 

na kulturę w wymiarze ponadlokalnym i ponadregionalnym 

Letnia Akademia Muzyki to jest taki bardzo prestiżowy nasz projekt, ponieważ są 

tam zaangażowani najlepsi instrumentaliści z Filharmonii Berlińskiej, zespołu 
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uznawanego za jeden z najlepszych na świecie. I oni też przyjeżdżają do nas na  

2 tygodnie. I prowadzą kursy kameralne w swoich sekcjach: kontrabasu, 

wiolonczeli, altówki i później, to co najbardziej nasi młodzi uczestnicy projektów 

nam mówią, to jest to, że oni mogą pobyć z taką osobą, z takim profesorem, do 

którego jest się bardzo trudno dostać, żeby mieć z nim zajęcia twarzą twarz: mistrz 

- uczeń. [instytucja kultury] 

To już przynosi efekty, a myślę, że w kolejnych latach będzie przynosić jeszcze 

większe efekty. Będzie to na pewno duża grupa świetnie wyszkolonych muzyków, 

dyrygentów, kompozytorów i to będzie na pewno procentować za kilka, kilkanaście 

lat, wysypem świetnych polskich muzyków, którzy będą promować Polskę na 

arenie międzynarodowej muzycznej. [samorząd] 

W odniesieniu do społeczności lokalnej, ale i regionalnej projekt także przyczynił się do 

upowszechnienia oferty kulturalnej. 

Podejrzewam, że wielu ludzi, którzy poszli na koncert, na przykład Orkiestry 

Symfonicznej tutaj do Pendereckiego, to był ich pierwszy koncert w życiu i takich 

ludzi tutaj z okolic wielu w tych koncertach uczestniczyło. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

[...] sama statystyka mówi za siebie. Jeżeli mamy 70 koncertów, jeżeli te koncerty 

przyciągają 30-tysięczną publiczność, no to jest to znaczące poszerzenie oferty 

kulturalnej dla mieszkańców Małopolski [...] [instytucja kultury] 

Opinię tę podzielają mieszkańcy Lusławic, zdaniem aż 87,7% badanych projekt przyczynił się 

do upowszechniania wiedzy i informacji o nowej ofercie placówki. 

Powstanie siedziby ECM w gminie w opinii części badanych w widoczny sposób przyczyniło 

się do zwiększenia zainteresowania edukacją muzyczną wśród młodych ludzi. W ten sposób 

instytucja pośrednio przyczyniła się do powstania Szkoły Muzycznej I stopnia  

w pobliskich Domosławicach. 

Widzę też, że przebywa dużo młodzieży, dużo młodych osób, które też kształcą się 

w szkołach muzycznych. W szkole muzycznej w Domosławicach, filie na terenie 

gminy Zakliczyn, filie w Paleśnicy. Tutaj ten poziom muzyczny bardzo mocno 

wzrasta i to potęguje to zainteresowanie. [samorząd] 

[...] konkretnym przykładem jest właśnie zainteresowanie dzieci i młodzieży 

muzyką i uczestnictwem w szkołach muzycznych pierwszego stopnia, które są na 

terenie gminy, gdzie to zainteresowanie przewyższyło ilość miejsc. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Przedstawiciel ECM, choć z jednej strony podkreśla, że oferta jest łatwo dostępna, bo 

bezpłatna, to dodaje, że jest nią tak duże zainteresowanie, że nierzadko rezerwacje kończą się 

już w kilka sekund od ich uruchomienia. Trudno zatem uznać, że bezpłatność oferty zwiększa 

do niej dostęp np. dla lokalnej społeczności - mimo że jednym z atutów ECM jest według 

badanych właśnie jego lokalizacja w środowisku, które raczej nie ma łatwego dostępu np. do 

kulturalnej oferty Krakowa. 

[...] mieszkańcy gminy Zakliczyn mają dostęp do wysokiej kultury, która w tym 

momencie nie była dla nas dostępna. Można powiedzieć, że osoby, które chciały 

skorzystać z tego typu oferty to najbliższym miejscem było i jest nadal oczywiście 

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, albo wręcz już duże ośrodki miejskie, 

na przykład Kraków, gdzie tego typu koncerty można było odbywać. Już nie 
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wspomnę o warsztatach muzycznych, w których biorą udział chociażby nasi 

uczniowie ze Szkoły Muzycznej, która zlokalizowana jest Paleśnicy, a jest filią 

Szkoły Muzycznej z Domosławic. [samorząd] 

ECM świadczy także dość zróżnicowaną ofertę, jeśli chodzi o rodzaj muzyki proponowanej 

publiczności, co w dość wyraźny sposób przekłada się na poziom zainteresowania 

poszczególnymi wydarzeniami. 

[...] jeżeli zorganizuje się ciekawy koncert muzyki filmowej w jakimkolwiek 

miejscu, no to z reguły on jest wypełniony, jeżeli się prezentuje najnowszą 

awangardę polskiej muzyki współczesnej, no to już mniej, jeżeli się organizuje 

jakiś bardzo wysublimowany koncert kameralny z kilkoma wykonawcami, no to 

siłą rzeczy oddziaływanie jest mniejsze niż koncert symfoniczny z wielkimi hitami, 

więc to są te różnice. [instytucja kultury] 

Sama oferta kulturalna jest konsultowana z publicznością, choć nie w systematyczny, 

zorganizowany sposób. Raczej jest to zbieranie samorzutnie wyrażanych opinii. 

Bo jednak mamy takich swoich słuchaczy bardzo zaprzyjaźnionych, którzy też 

komentują te wydarzenia, które się tutaj odbywają. [...] po koncercie i też 

podchodzą do mnie ludzie, którzy często przyjeżdżają na koncerty i opowiadają, 

że świetny koncert, że powinniśmy robić takie częściej. I faktycznie te koncerty się 

pojawiają, bo my też w gronie pracowniczym omawiamy te projekty, które zostały 

zrealizowane, które będą realizowane i też to się przewija w naszych rozmowach. 

No, żeby jednak to było dla ludzi, żeby to też odpowiadało na te potrzeby, które 

gdzieś tam są. [instytucja kultury] 

Badani, zwłaszcza podczas wywiadu grupowego, podkreślali świadomość, że co do zasady, to 

oferta kulturalna ECM jest czymś nie do końca dopasowanym do oczekiwań i preferencji 

lokalnej społeczności, że przyciąga osoby z dużych miast, o określonym guście muzycznym. 

Dostrzegają i doceniają jednak wysiłki instytucji polegające na organizowaniu wydarzeń 

bardziej „dostępnych” dla szerokiej publiczności, jak np. koncerty muzyki filmowej.  

Rozmawiałem z kilkoma kolegami, którzy byli na różnych koncertach i większość 

sobie chwali. [...] tu jest specyfika - nie każdy lubi tą muzykę. I trafiają się 

koncerty, że naprawdę ludzie sobie chwalą, młodzi i starzy, ale reszta to jest taka: 

no byłem, bo byłem, ale… taka jest prawda. Nie wszystkie koncerty, które się tam 

odbywają, trafiają w gust mieszkańców gminy i okolic. Większość na cięższe 

koncerty przyjeżdża z zewnątrz, spoza naszej gminy. Jesteśmy przyzwyczajeni do 

innej muzyki i nie podchodzą. To nie przejdzie. Powiedzmy sobie szczerze - 

mieszkam tu już trochę lat i wiem, o czym mówię. [FGI] 

Przedstawiciel samorządu podkreśla ponadto, że utworzenie siedziby ECM właśnie  

w Lusławicach pozwala na kontynuację wielowiekowej tradycji tego miejsca. 

[...] jest to działalność kulturalna położona w miejscu, które słynie od wieków 

wręcz z działalności kulturalnej, poczynając przecież od arian w średniowieczu, 

poprzez działalność w latach 20. Jacka Malczewskiego w obecnym dworze 

Krzysztofa Pendereckiego, tak że Lusławice zawsze były kojarzone z jakąś wyższą 

ideą i jest to kontynuowane [...]. [samorząd] 

Należy podkreślić, że rozmach inwestycji (budynek o powierzchni 8 878,9 m2 ), jej unikatowość 

w skali nie tylko regionu ale i kraju (brak sal koncertowych o tym poziomie profesjonalizmu  

w regionie i zaledwie kilka w skali kraju) decyduje o jego ponadlokalnym charakterze, co 

stanowi powód do dumy dla 75% mieszkańców gminy. Jednocześnie instytucja realnie 
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oddziałuje na życie kulturalne najbliższej okolicy. Należy docenić unikatowość sytuacji,  

w której instytucja tzw. kultury wysokiej potrafi połączyć potrzeby ponad połowy 

mieszkańców gminy z działaniami o charakterze ponadlokalnym.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. 

Aby oszacować ten wpływ poproszono o opinie i ocenę mieszkańców gminy oraz odbiorców 

instytucji, dokonano również analiz zmian struktury demograficznej, migracji i poziomu 

wykształcenia mieszkańców w związku z realizowana inwestycją.  

Analizując wpływ inwestycji na jakość życia mieszkańców, odwołano się do subiektywnych ich 

odczuć i ocen. Większość respondentów oceniła oddziaływanie pozytywnie (68,7%). Należy 

zwrócić uwagę, że dwa razy mniej osób w przedziale wiekowym 25-39 zgadza się z tą opinią  

w stosunku do pozostałych grup wiekowych. W celu pogłębienia zagadnienia zarówno 

mieszkańcy, jak i odbiorcy instytucji zostali poproszeni o ocenę wpływu w poszczególnych 

obszarach życia. 

Wykres 15. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców gminy 

Zakliczyn i odbiorców Europejskiego Centrum Muzyki60 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
60 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 

42,9%

61,0%

66,7%

64,4%

72,7%

65,8%

72,7%

75,0%

66,7%

88,9%

50,0%

42,9%

31,2%

33,3%

28,8%

27,3%

26,0%

9,1%

22,4%

25,0%

20,0%

14,3%

7,8%

6,8%

8,2%

18,2%

2,6%

8,3%

11,1%

30,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

p
o

z
io

m
b
e

z
p

ie
c
z

e
ń

s
tw

a

p
o

z
io

m
z
a

d
o

w
o
le

n
ia

 z
ż
y
c
ia

u
c
z
u
c
ie

p
rz

y
w

ią
z
a
n

ia
 d

o
m

ie
js

c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

ja
k
o
ś
ć

p
rz

e
s
tr

z
e

n
i

p
u

b
lic

z
n
e

j

p
o

c
z
u

c
ie

 d
u
m

y
 z

m
ie

js
c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

tu
ry

s
ty

k
a
 w

o
k
o
lic

y

wzrost bez zmian spadek



 

79 

Inwestycja przyczyniła się do rozwoju turystyki w gminie, co dostrzegają przede wszystkim 

mieszkańcy i co przekłada się na rozwój gospodarczy regionu. Przyczyniła się również do 

wzrostu poczucia dumy mieszkańców, co należy interpretować w kontekście pozytywnego 

wpływu na społeczeństwo. Dla odbiorców natomiast widoczna jest poprawa jakości przestrzeni 

publicznej w związku z inwestycją. 

Badanym w części jakościowej trudno wskazać elementy inwestycji, które miałyby wpłynąć na 

jakość życia okolicznych mieszkańców, choć jeden z nich podkreśla, że istniała koncepcja ECM, 

która zakładała ich uwzględnienie. 

[...] tutaj była koncepcja, że nie tylko sala koncertowa, i warsztaty i studio nagrań, 

ale ta część taka bardziej rekreacyjno-sportowa, że to będzie rozbudowywane  

i skojarzenie tych dwóch idei moim zdaniem miało sens. [...] Ja powiem szczerze, 

że ja takich elementów, które by miały wpływ na jakość życia tutaj miejscowej 

ludności nie widzę. [współpracujący przedsiębiorca] 

Świadectwem oddziaływania instytucji na otoczenie jest m.in. zapewnienie fizycznej 

przestrzeni, czy choćby atmosfery sprzyjającej aktywizowaniu i integrowaniu mieszkańców. 

Celem tej części badania było również sprecyzowanie charakteru działań, które mogą świadczyć 

o oddziaływaniu inwestycji na życie społeczne.  

 

Wykres 16. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców gminy Zakliczyn  

w badanych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Prawie połowa mieszkańców Lusławic dostrzega zwiększenie integracji społecznej. Potencjał 

integracyjny na poziomie mezzo ujawniać się może poprzez działalność grup nieformalnych  

i zorganizowanych w ramach trzeciego sektora. Badani w części jakościowej nie dostrzegają 

jednak wpływu ECM na ożywienie sektora pozarządowego, ale z drugiej strony część  

z nich podkreśla, że Zakliczyn i bez tej inwestycji cechował się dużym poziomem aktywności 

organizacji pozarządowych (na terenie gminy istnieje wiele organizacji i większość z nich 

aktywnie działa).  

Zgodnie z danymi wynikającymi z analizy materiałów zastanych w gminie Zakliczyn 

funkcjonuje 45 fundacji i stowarzyszeń, w tym 2 w kategorii: kultura, sztuka, tradycja, z czego 

1 powstała po realizacji projektu przez Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach.  
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Wpływ inwestycji na subiektywne odczucia mieszkańców, związane z wzrostem ich poczucia 

dumy i przynależności do miejsca zamieszkania, wynika m.in. z wartości jaką nadają  

(w związku z inwestycją) Lusławicom. W opinii aż 86,9% mieszkańców gminy Zakliczyn 

Europejskie Centrum Muzyki podniosło prestiż Lusławic, a 91,1% mieszkańców 

poleciłoby odwiedzenie instytucji znajomym lub rodzinie (negatywną opinię wyraziły osoby  

z wykształceniem zawodowym, średnim oraz wyższym magisterskim). 

Opinie badanych w części jakościowej badań również wskazują zgodnie, że inwestycja 

przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności gminy Zakliczyn. 

[...] miałam kiedyś styczność z ludźmi, z którymi jechałam na wycieczkę za granicę 

i jak powiedziałam, że jestem z okolic Zakliczyna: a to tam, gdzie dworek, 

Lusławice. [przedsiębiorca] 

[...] Jeżeli chodzi o turystów to ewidentnie gmina Zakliczyn zaczęła być, Zakliczyn 

i Lusławice zaczęły być rozpoznawane na mapie turystycznej, na mapie kulturalnej 

województwa małopolskiego. Wiele się mówi o Lusławicach, wiele mówi się w 

mediach, wśród melomanów o Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego, odbywających się tam koncertach, warsztatach muzycznych 

różnego rodzaju, happeningach, tak że jest to bardzo pozytywny  

i pożądany oddźwięk dotyczący gminy Zakliczyn i samego Europejskiego Centrum 

Muzyki. [samorząd] 

Sam budynek ECM określany jest jako przyciągający uwagę, komponujący się z sąsiadującym 

z nim dworkiem Pendereckich. Lokalizacja Centrum sprawia, że jest widoczne dla osób 

przejeżdżających nieodległą autostradą. Według przedstawiciela samorządu podnosi to 

atrakcyjność gminy. Z drugiej strony inwestycja w niewielkim stopniu przyczyniła się do 

poprawy estetyki w samej gminie i jej centralnej miejscowości, choć część badanych dostrzegła, 

że wzrasta atrakcyjność mieszkaniowa gminy, wyrażająca się we wzroście cen nieruchomości 

i działek, a także napływem nowych mieszkańców (choć nie jest to zjawisko natężone). 

Słyszałam o wzroście [cen- nieruchomości, ponieważ w samym Zakliczynie są dość 

drogie działki, ale tutaj w okolicy centrum również, ponieważ przy sprzedaży 

często się powołuje na to, że to jest bliskość Centrum. [NGO] 

Myślę, że na pewno nastąpił znaczny postęp, ale w sensie takim, że przyjeżdża tu 

wielu ludzi i ci ludzie to stare miasteczko Zakliczyn przy okazji oglądają i z tymi 

wrażeniami wyjeżdżają. [współpracujący przedsiębiorca] 

Część osób faktycznie zachwyciła się naszymi okolicami będąc tu na koncertach  

i poszukiwali działek. Prawdopodobnie coś tam ktoś kiedyś kupił i chyba nawet 

kilka osób, kilka rodzin. Albo gospodarstwo jakieś całe. Coś takiego było, bo 

słyszałam o tym. No i dzięki temu właśnie, że to Centrum jest, pozostali wśród nas. 

[okoliczny przedsiębiorca] 

Przedstawiciel samorządu podkreśla również szereg inwestycji, które zostały przeprowadzone 

pod wpływem utworzenia siedziby ECM. 

[...] dzięki temu, że powstało Europejskie Centrum Muzyki Pendereckiego, różne 

podmioty też zaczęły inwestować w infrastrukturę. Tak jak mówię, gmina położyła 

nakładkę asfaltową na drodze, gmina ją wykonała, we współpracy  

z Zarządem Województwa Małopolskiego, chodnik od Zakliczyna do Lusławic. 

Ponadto Zarząd Województwa wyremontował mosty na Dunajcu, o które 
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prosiliśmy od lat i faktycznie teraz jest to przeprawa, która jest przeprawą solidną, 

potężną i która będzie służyć wszystkim przez długie lata.[samorząd] 

Przedstawiciel samorządu podkreśla, że dzięki ECM do gminy przybywają osoby, które mogą 

doświadczyć i docenić turystyczne walory gminy, a są to osoby, które niejako dodają jej 

„splendoru”.  

[...] to są najwybitniejsi światowi wykonawcy, dyrygenci, kompozytorzy, muzycy, 

tak że to jest coś wspaniałego, że możemy przyjmować takich ludzi na swoim 

terenie i pokazywać im też piękno gminy Zakliczyn. Tym bardziej, że my jesteśmy 

typową gminą mająca charakter turystyczny. Nie jesteśmy może ekstra kurortem, 

ale jesteśmy często kojarzeni właśnie z takimi produktami lokalnymi, spokojem, 

ciszą, który właśnie nie przyciąga nadmiaru głośnych turystów, a tych, którzy 

naprawdę chcą wypocząć w otoczeniu przyrody, kultury, muzyki, sztuki [...]. 

[samorząd] 

Inwestycja nie przyciąga jednak do gminy turystów, którzy zostaliby w niej na dłuższy 

czas. Podobnie, jak w przypadku Wadowic, instytucja kultury przyciąga ich wyłącznie  

w roli odbiorców jej oferty, a niekoniecznie osób, które zainteresują się jej otoczeniem. 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Idealna sytuacja 

to taka, gdy instytucja potrafi tak zbudować program, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, 

z potrzebami potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. 

Dlatego analizie poddany został zasięg oddziaływania oferty placówki. Niecała połowa 

mieszkańców (43,2%) stwierdziła, że Europejskie Centrum Muzyki zostało zaplanowane  

z myślą o mieszkańcach Małopolski, 24,2% wskazało przeznaczenie placówki dla polskich 

turystów, 14,7% dla mieszkańców gminy, i 4,2% dla turystów zagranicznych. Natomiast 11,6% 

badanych uważa, że oferta ECM skierowana jest „do wszystkich”. 

Oddziaływanie instytucji na społeczność lokalną może mieć charakter pośredni, kiedy np. 

napawa mieszkańców dumą lub poczuciem wstydu z racji samego faktu swego istnienia; może 

również realnie na nich oddziaływać, jeśli korzystają z jej oferty. W celu oszacowania realnego 

oddziaływania placówki na mieszkańców, ustalono, że ponad połowa (54,4%) mieszkańców 

odwiedziła ECM, z czego 35,0% mieszkańców uczyniło to kilkukrotnie, 19,4% było w nim jeden 

raz; 36,9% spośród 45,6% osób, które nie skorzystały do tej pory z jego oferty, słyszało  

o instytucji. Natomiast 8,7% badanych nigdy nie słyszało o placówce. Najmłodsi mieszkańcy 

(15-24 lata) czterokrotnie częściej wskazywali, że nie byli i nigdy nie słyszeli  

o instytucji w porównaniu do innych grup wiekowych. Na uwagę zasługuje fakt, że mieszkańcy 

odwiedzający placówkę nie różnicują się ze względu na płeć. Wśród osób z wyższym 

wykształceniem zaobserwowano dwa razy więcej wskazań odwiedzenia placówki niż wśród 

innych grup. 

Osoby zamieszkujące okolicę, które słyszały o ECM, ale nigdy w nim nie były, spytano  

o przyczynę niekorzystania z oferty instytucji. Najwięcej, bo 40,4% za powód podało brak czasu, 

natomiast 30,8% przyznało, że nie zna oferty placówki. Badani wskazali też odpowiedź, nie 

znajdującą się w kafeterii - pracuję w delegacji (1,9%). Nikt jako przyczyny nie wskazał 

odpowiedzi znajdującej się w kafeterii: „spotykałem się z niepochlebnymi opiniami 

znajomych/rodziny” oraz „w ogóle nie korzystam z oferty instytucji kultury”. 
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Wykres 17. Przyczyny niekorzystania z oferty placówki Europejskiego Centrum Muzyki wskazane przez 

mieszkańców gminy Zakliczyn. 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Niecałe 53% badanych mieszkańców nie potrafiło podać przykładów działań, które 

angażowałyby okoliczną społeczność. Nieco ponad 1/3 wskazywała na ofertę skierowaną do 

dzieci. Analiza działalności placówki nie skłania do interpretowania braku znajomości, a nawet 

braku oferty jako deficytu - raczej jest to przemyślana strategia. Za świadome działanie należy 

uznać niedostosowanie programu do potrzeb mieszkańców i skłanianie ich (z sukcesem) do 

skorzystania z propozycji ECM jako udziału w czymś prestiżowym, unikatowym, co mieszkańcy 

mają „na wyciągnięcie ręki”.  

Tabela 26. Działania angażujące społeczność lokalną podejmowane przez ECM - według mieszkańców 

gminy Zakliczyn 

INSTYTUCJA 
PROCENT 

WSKAZAŃ 

nie znam 52,9% 

organizowanie spektakli/koncertów dla dzieci  35,3% 

Źródło: opracowanie własne 

Ambicją instytucji, wnioskując po analizie oferty, wydaje się być kształtowanie potrzeb 

mieszkańców i odbiorców, co - jak wynika z odpowiedzi odbiorców - skutecznie czyni. Aktualna 

oferta placówki generuje u nich niezaspakajane dotąd ogólne potrzeby kulturalne/obcowania ze 

sztuką (40,8%), potrzebę słuchania muzyki klasycznej (20,4%), a u 10,2% - uczestnictwa  

w wydarzeniach kulturalnych. Po 4,1% badanych wskazało wzrost kultury lokalnej społeczności 

i edukację muzyczną, co podkreślane było również w części jakościowej badań. Znikomy 

odsetek badanych (2%) zasygnalizował pojawienie się takich potrzeb, bez ich konkretyzowania, 

a 16,3% odwiedzających przyznało się do braku zaistnienia nowych potrzeb w związku  

z aktualną ofertą placówki. 

Analizując wpływ inwestycji na społeczność lokalną, trudno o jednoznaczne wnioski.  

W badaniu ilościowym ¼ mieszkańców odczuwa, że ECM jest instytucją powstałą z myślą  

o nich. Jak wynika z analizy działalności placówki, nie jest to instytucja schlebiająca gustom 
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szerokiej publiczności, a raczej dążąca (jak widać z części ilościowej badań skutecznie) do ich 

kreowania, dlatego nie dziwi obecny wśród części rozmówców w badaniach jakościowych 

sceptycyzm. Tym bardziej, że abstrahując od działalności ECM, sama kubatura i architektura 

obiektu stanowiła, w chwili jego powstawania, poważną ingerencję w przestrzeń. Niektórzy  

z badanych w części jakościowej uważają, że wybudowanie tak dużej instytucji w typowo 

wiejskim środowisku zrodziło bardzo wiele kontrastów. Sama instytucja - na gruncie wyników 

badań jakościowych - raczej nie jest postrzegana jako znaczący czynnik rozwoju 

społeczności lokalnej. Postrzegana jest jako oddalona od mieszkańców gminy, choć oni sami 

są skłonni dostrzegać pozytywne zmiany zachodzące pod wpływem inwestycji. Zmiany te 

dotyczą kwestii obiektywnych - jak problematyzowanej w jakościowej części badań kwestii 

estetyki przestrzeni publicznej oraz subiektywnych np. poczucia dumy czy przywiązania do 

miejsca zamieszkania. Należy zatem uznać, że dana instytucja oraz osoby, które przyciąga, 

inicjatywy, które realizuje, mogą być postrzegane przez mieszkańców pozytywnie i wpływać na 

ocenę ogólnej jakości życia przy jednocześnie niskim poziomie możliwości oraz gotowości do 

bezpośredniego korzystania z jej oferty.  

[...] wydaje mi się, że to jest najsłabsza cecha tego Centrum, że oni nic nie robią 

lub niewiele robią, żeby wychodzić do środowiska. [...] Wydaje mi się, że 

olbrzymia droga przed kierownictwem Centrum, żeby pracować nad tym i przede 

wszystkim wyjść na zewnątrz, nie zamykać się w sobie. Ja Panu powiem, że ja 

odnoszę takie wrażenie, że tam, niektórzy pracownicy to w Zakliczynie na rynku 

nie byli, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżają z Krakowa tam nie ma mieszkańców 

miejscowych. Tak to jest i to jest moim zdaniem błąd. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

[...] osoby, które po raz pierwszy się tutaj udają, mogą mieć takie wrażenie, że jest 

to miejsce oddalone. Może troszeczkę takie zamknięte, bo koncerty są swoją drogą. 

To są wydarzenia otwarte, ale miałam często takie pytanie: a co tutaj się dzieje? 

Bo tutaj jest tak cicho. Cicho, ponieważ wszystko dzieje się w tym budynku. 

[instytucja kultury] 

Odpowiedzialność za ten stan rzeczy leży zdaniem części z badanych także po stronie samorządu 

gminnego. Jeden z jej przedstawicieli sam zresztą przyznał, że jego zdaniem oferta ECM 

skierowana jest przede wszystkim do melomanów, a zatem do publiczności wyrobionej, która 

raczej nie jest szeroko reprezentowana w lokalnej społeczności. Z drugiej strony współpraca 

ECM z lokalnymi szkołami sprawia, że dokonania muzyczne najmłodszych mieszkańców gminy 

mają prestiżową oprawę, co jest pozytywnym doświadczeniem zarówno dla nich samych, jak  

i dla ich rodzin oraz nauczycieli. 

[...] jeżeli są takie przedstawienia, opery, czy inicjatywy muzyczne realizowane 

przez kadrę Szkoły w Domosławicach i są realizowane w Lusławicach, no to 

ściągają całe rodziny, wszystkie pokolenia tych uczniów występujących i to jest 

prawdziwe dla nich przeżycie, po pierwsze, że mogą występować na prawdziwej 

europejskiej scenie, a po drugie duma dla rodziców, dla wychowawców tych 

młodych artystów, z tego, że mogą tam wystąpić. [samorząd] 

Także jeden z badanych przedsiębiorców bardzo docenia przybliżenie oferty kulturalnej 

mieszkańcom gminy za sprawą uruchomienia ECM. 

Jak chodzi o stronę kulturalną, duchową tego przedsięwzięcia, to jest nie do 

ocenienia. Bo będąc daleko od takich ośrodków kultury myśmy z nich po prostu 

nie korzystali. Nie tylko ze względu na odległość, ale też ze względów finansowych, 

dlatego że przez wszystkie te lata, a to już jest szósty rok, kiedy działa Centrum, 

na koncerty się idzie nieodpłatnie, co dla nas, jako ludzi o niskich zarobkach, jest 
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bardzo ważną rzeczą. A wymiar duchowy jest nie do ocenienia. Bo jest to tak 

piękna muzyka, jest to możliwość spotkania ludzi z całego świata, którzy tu 

przyjeżdżają, koncertują. [przedsiębiorca] 

Tego rodzaju pozytywnemu odbiorowi często towarzyszy jednak refleksja nad tym, co się stanie 

po upływie karencji związanej z realizacją projektu, kiedy to instytucja będzie mogła 

wprowadzić odpłatność i na jakim poziomie ukształtuje się cennik ECM (choć sami jego 

przedstawiciele deklarują, że będą dążyli do raczej niskich cen). 

Przedstawiciel samej instytucji podkreśla, że mimo początkowego zdziwienia faktem, że tak 

duża inwestycja jest lokowana w tak małej gminie, obecnie ECM „przyjęło się”  

w społeczności lokalnej, nie sprawia wrażenia miejsca niedostępnego i ma szeroką ofertę, 

otwartą dla publiczności, a więc także dla społeczności lokalnej. 

[...] wiem, co się tutaj dzieje, jakie projekty są realizowane, to faktycznie to miejsce 

tętni życiem. Tutaj praktycznie cały czas się coś dzieje. Projekt za projektem, 

koncerty, ale głównie Centrum jest ukierunkowane na działalność edukacyjną.  

I to jest taki główny filar, któremu towarzyszą koncerty, festiwale otwarte dla 

publiczności. [instytucja kultury] 

Największy wpływ na społeczność lokalną przedstawiciel instytucji, podobnie, jak  

w przypadku innych badanych inwestycji, dostrzega w odniesieniu do dzieci i młodzieży, 

poprzez zajęcia organizowane w szkołach i ogólne rozbudzenie zainteresowania Lusławicami  

i ich historią. 

Jeden z badanych wskazuje, że społeczny aspekt funkcjonowania ECM uwikłany jest  

w kwestie związane ze stosunkami między pomysłodawcami ECM a społecznością lokalną, 

które być może nie do końca układają się tak dobrze, jak można by było oczekiwać. 

[...] część na pewno znacznie mniejsza hołubi profesora [Krzysztofa 

Pendereckiego - przyp. autora] i profesorową, a szczególnie nieboszczkę matkę 

profesorowej, która była taką osobą w środowisku powszechnie znaną, cenioną  

i lubianą, a część osób krytykuje to przedsięwzięcie twierdząc po prostu, że to jest 

nieporozumienie, że to są pieniądze wydane na darmo, że to nie ma racji bytu i tak 

dalej. [...] Ja myślę, że mają podłoże w tym, że jak żyła matka pani Pendereckiej, 

to ona tak jak mówię miała z tymi ludźmi ze wsi doskonały kontakt. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Europejskie Centrum Muzyki ma ściśle sprecyzowaną linię programową. Jest instytucją  

o jasnym profilu. Gdyby jednak w przyszłości chciała w większej mierze dostosować się do 

potrzeb mieszkańców, zostali oni zapytani o to czego brakuje im w gminie.  

Tabela 27. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Zakliczyn w opinii mieszkańców 

BRAKUJĄCE INICJATYWY/WYDARZENIA PROCENT WSKAZAŃ 

Kino 18,4% 

Teatr 16,3% 

Basen 12,2% 

Niczego nie brakuje 8,2% 

Placów zabaw/miejsc dla dzieci 6,12% 

Tor wyścigowy 4,1% 

Wydarzenia sportowe 4,1% 
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Park 4,1% 

Imprezy plenerowe 4,1% 

Festyny 4,1% 

Uwaga: Odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Źródło: opracowanie własne 

W badaniu założono, że zmiany struktury demograficznej społeczności lokalnej w danej 

miejscowości (gminie) mogą wynikać z oddziaływania inwestycji na otoczenie. Należy 

zaznaczyć, że demografia jest obszarem, w którym odzwierciedla się bardzo wiele różnych 

procesów oraz czynników, wśród których czołowe miejsce zajmuje poziom jakości życia, 

możliwość znalezienia pracy oraz dostęp do podstawowych usług związanych z opieką  

i wychowywaniem dzieci. Zakładając, że inwestycje podejmowane w instytucjach kulturalnych 

mogą oddziaływać na strukturę wiekową ludności poprzez m.in. poprawę jakości życia, 

stworzenie możliwości do rozwoju zawodowego i osobistego, przeanalizowano, czy i jak 

budowa ECM wpływa na zmianę struktury demograficznej w kierunku zwiększenia w niej 

udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.  

Na przestrzeni lat 2007-2016 liczba ludności gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn była dość 

stabilna, od 2009 roku osiągając co roku poziom 12,4 tys. osób. Jeśli chodzi o strukturę wiekową 

ludności gminy, to podlega ona stałej, choć powolnej zmianie, polegającej na spadku 

procentowego udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (o 3,3 p.p. w latach 2007-2016)  

i wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym (o 1,9 punktu w latach 2007-2016).  

W związku z tym wartość wskaźnika obciążenia demograficznego (WOD), określającego 

stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym, 

podlegała pewnym wahaniom, osiągając najwyższy poziom w latach 2007-2008 (64),  

a najniższy w latach 2013-2014 (59). W roku 2016 wyniosła 60 i choć na przestrzeni lat spadła, 

to równoczesny malejący odsetek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, a rosnący - w wieku 

poprodukcyjnym oznaczają, że jeśli tendencje demograficzne w gminie Zakliczyn utrzymają się, 

to w przyszłości struktura ludności będzie zmieniać się w kierunku coraz większego obciążenia 

demograficznego. Podsumowując, społeczność gminy Zakliczyn systematycznie się starzeje, 

choć jest to proces powolny.  

Wykres 18. Struktura demograficzna gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn w latach 2007-2016 (w tys.) wraz 

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego 

(WOD) 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  
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Trudno dostrzec, aby realizacja projektu „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach” (lata 2010-2013) wywarła znaczący wpływ na procesy 

demograficzne w gminie. 

Inną formą oddziaływania instytucji na społeczność lokalną może być napływ w wyniku 

inwestycji ludności do gminy, czy choćby przeciwdziałanie jej odpływowi.  

Tabela 28. Migracje w latach 2008-2015 w gminie Zakliczyn 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM  

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY  

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ  

2008 -33 -32 81 113 -1 4 5 

2009 -19 -23 76 99 4 4 0 

2010 -6 -7 91 98 1 1 0 

2011 11 9 113 104 2 4 2 

2012 -2 -6 105 111 4 6 2 

2013 0 0 111 111 0 3 3 

2014 11 18 112 94 -7 2 9 

2015 -30 -30 97 127 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS 

Analizując procesy migracyjne w gminie Zakliczyn widać, że w trakcie realizacji projektu nie 

tylko migracje z gminy Zakliczyn zmniejszyły się, ale w 2011 roku gmina osiagnęła saldo 

dodatnie. W rok po realizacji projektu również można zaobserwować napływ do gminy ludności 

z zewnątrz. Znaczne różnice w saldzie migracji pozwalają stwierdzić istnienie wpływu 

inwestycji na atrakcyjność gminy jako miejsca stałego pobytu. Jednak w 2015 roku odpływ 

ludności z gminy wzrasta, osiagając poziom zbliżony do tego sprzed realizacji projektu.  

Europejskie Centrum Muzyki posiada ogromny i skutecznie wykorzystywany potencjał 

edukacyjny dla środowiska muzyków w Polsce. Poprzez swoją ofertę edukuje i stymuluje do 

poszerzania wiedzy również społeczność lokalną. Nie można jednak ustalić, na ile działalność 

ECM przekłada się na wzrost liczby nowych absolwentów szkół wyższych z powodu braku 

dostępnych wyników dotyczących obszaru gminy. Analizie poddano informacje dotyczące 

powiatu, w którym znajdują się Lusławice.  Dane te nie pozwalają na ustalenie relacji pomiędzy 

budową ECM a zmianą liczby osób posiadajacych wyższe wykształcenie, z racji na zbyt duży 

obszar administracyjno - terytorialny objęty analizą. Należy jednak dodać, że według 

Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonego w 2011 roku, odsetek mieszkańców  

z wyższym wykształceniem w gminie Zakliczyn wyniósł 10%. Weryfikację hipotezy na temat 

wpływu inwestycji na poziom wykształcenia mieszkańców gminy, może przynieść kolejny Spis 

Powszechny, który będzie realizowany w 2021 roku.  

Wpływ inwestycji na instytucję  

W przypadku ECM nie jest możliwe szacowanie wpływu projektu na zmiany w nowo powstałym 

obiekcie. Można jednak pokusić się o ocenę efektywności wykorzystania inwestycji. Dlatego 

mieszkańcy korzystający z usług Europejskiego Centrum Muzyki (54,4%), zostali zapytani czy 

instytucja odpowiednio wykorzystuje swoją przestrzeń i możliwości infrastrukturalne. 

Większość (84,7%) pozytywnie oceniła sposób wykorzystania infrastruktury placówki. Spośród 

osób, które udzieliły przeczącej odpowiedzi najwięcej wskazań odnotowano w grupie wiekowej 

40-64 oraz w grupie osób z wykształceniem zawodowym. Dokonano również oceny 

poszczególnych atrybutów miejsca. Odbiorcy, podobnie jak w przypadku pozostałych pytań, 
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byli bardziej przychylni niż mieszkańcy. Wykorzystanie przestrzeni i możliwości 

infrastrukturalne pozytywnie oceniło 96,9% odwiedzających. Wyjątek stanowi ocena zaplecza 

komercyjnego, które odbiorcy ocenili gorzej niż mieszkańcy. Jest to zapewne podyktowane  

dyskomfortem, który korzystając z oferty bezpośrednio odczuwają.  

Wykres 19. Ocena poszczególnych atrybutów Europejskiego Centrum Muzyki - opinia mieszkańców 

gminy Zakliczyn i odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizę przestrzeni ECM podjęto również w obserwacji. Zadaniem tej części badania była ocena 

rozwiązań infrastrukturalno - organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb 

publiczności. W pierwszej kolejności ustalano obecność lub brak takich udogodnień jak np. 

kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć 

podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe. Następnie oceniano ich funkcjonalność 

na podstawie obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również 

oznakowanie infrastruktury budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także 

osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. 

Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami.  

W przypadku Europejskiego Centrum Kultury obserwacje prowadzone były jedynie podczas 

wydarzeń, ponieważ instytucja nie prowadzi otwartej dla publiczności działalności 

pozawydarzeniowej. W ramach badania dokonano obserwacji wydarzeń i były to wieczorne 

koncerty zorganizowane przez ECM w Lusławicach.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno - organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejścia do instytucji nie sprawiało trudności. Parking dla gości 

jest duży, dostosowany wielkością do ilości odwiedzających. W środku instytucji znalazły się 

miejsca siedzące dla odbiorców umożliwiające odpoczynek, ruch w szatni był płynny,  

a personel wykazywał inicjatywę w stosunku do gości, udzielając im wszelkiej potrzebnej 
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pomocy. Przestrzeń obiektu jest efektywnie wykorzystana. Jedyne mankamenty dotyczą 

aspektów organizacyjnych - brak jest kawiarni oraz sklepu z pamiątkami, czy płytami; jednak 

trzeba pamiętać, że prowadzenie komercyjnej działalności przez placówkę w czasie trwałości 

projektu nie jest możliwe. Komunikacja w obiekcie jest czytelnie oznakowana. Zarówno 

poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica charakteryzowała się wysokim 

poziomem czystości.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, 

którzy zjawili się tłumnie na wydarzeniu (prawie 400 osób). Wszyscy odwiedzający sprawiali 

wrażenie, jakby brali udział w wyjątkowej inicjatywie - świadczył o tym chociażby ich 

wieczorowy ubiór. Odwiedzający przychodzili w grupach kilkuosobowych albo w parach. 

Ogólna atmosfera panująca podczas obu koncertów była przyjazna i sprzyjała odwiedzającym 

w odbiorze muzyki klasycznej.  

Zarówno analiza infrastrukturalnych rozwiązań w placówce, jak i zachowania odbiorców, 

świadczą o wysokim standardzie usług świadczonych w instytucji, przynoszącym 

zadowolenie publiczności. Sama placówka jawi się jako nowoczesna i należycie 

wykorzystująca swoją przestrzeń.  

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy badania ocenili, że 

jest ona otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (92,6% pozytywnych odpowiedzi 

mieszkańców i 97,9% odbiorców dotyczących niepełnosprawności ruchowych, 86% 

pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 95,2% w zakresie otwartości na potrzeby osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 77,5% mieszkańców i 75,3% odbiorców deklarowało 

otwartość na głuchoniemych, 84,1% mieszkańców i 91,9% odbiorców otwartość na potrzeby 

niewidomych i niedowidzących).  

Celem badania było również ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup 

wiekowych. Aż 92,5% mieszkańców i 96% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na 

seniorów, oraz 93,1% mieszkańców i 92% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. 

Publiczność Europejskiego Centrum Muzyki jednogłośnie postrzega je jako instytucję 

otwartą na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją ofertę.  

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem dopełniającym 

stateczność wykorzystania nowej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty i skuteczna 

komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten szeroko ujęty został w analizie medialnej, której 

poświęcono osobny rozdział. W tym miejscu zaprezentowane zostanie jej skrótowe omówienie 

i dane wynikające z ocen respondentów.  

Większość mieszkańców - 78,2% pozytywnie ocenia promocję inwestycji, a 75,9% badanych 

uważa również, że Europejskie Centrum Muzyki wsłuchuje się w sugestie mieszkańców 61 . 

Warto zaznaczyć, że co trzeci mieszkaniec, który nie odwiedził instytucji uznał, że inwestycja 

nie została dobrze wypromowana.  

Zgodnie z deklaracjami odbiorców oferty ECM prym w informowaniu o jego istnieniu wiodą 

rodzina i znajomi.  

                                                           
61 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji, podobnie jak we wszystkich analizowanych instytucjach, z dystansem, 

ponieważ, pomimo próśb ankieterów, o niebranie w ocenie pod uwagę bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod 
wrażeniem bieżącego badania. 
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Wykres 20. Źródło z którego odwiedzający Europejskie Centrum Muzyki dowiedzieli się o istnieniu 

instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie instytucji (będącej pochodną projektu), zapytano odbiorców również 

o to, jakie kanały komunikacji ich zdaniem wykorzystuje Europejskie Centrum Muzyki. Należy 

zaznaczyć, że mieli oni możliwość wyboru odpowiedzi spośród zaproponowanej, jednolitej dla 

wszystkich badanych instytucji, listy.  

Wykres 21. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Europejskie Centrum Muzyki w opinii 

odwiedzających  

Źródło: opracowanie własne 

ECM posługuje się narzędziami, które umożliwiają funkcjonowanie w świecie wirtualnym 

(Facebook, Instagram, strona internetowa, newsletter, kanał YouTube). W instytucji są 

zatrudnione osoby zajmujące się promocją, w tym social mediami. Przedstawiciel instytucji 

podkreśla jednak, że: 

[...] na tym polu jeszcze na pewno tu jest jakby sporo do zrobienia i wydaje mi się, 

że przed nami dopiero jest tak naprawdę planowanie jakichś kampanii, które 

spowodują, że będą one się przekładały jakby później na też wpływy do kasy 

Centrum. [instytucja kultury] 

Należy dodać, że Europejskie Centrum Muzyki zatrudnia 3 osoby, które w swoim zakresie 

obowiązków mają zawarty monitoring medialny i prowadzenie komunikacji internetowej (social 

media).  

Informacje na temat Europejskiego Centrum Muzyki trafiają incydentalnie do tzw. mediów 

lifestylowych, co zwiększa krąg potencjalnych odbiorców oferty instytucji.
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Obiektywnych informacji dostarczyła analiza medialna komunikatów, w ramach której 

interpretacji ilościowej poddano 435 komunikatów, jakościowej - 113 opublikowanych od 2010 

do końca 2016 roku. Większość materiałów medialnych miała regionalny zasięg (66,9%).  

W przypadku publikacji na temat ECM AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 

5 415,67 zł, a suma z AVE dla wszystkich komunikatów to 2 350 400 zł, czyli tyle instytucja 

musiałby wydać za analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom 

ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 31 747 osób. Sumarycznie 

ujęty poziom dotarcia to 13 821 679 osób. Działalność Europejskiego Centrum Muzyki  

w Lusławicach oraz realizowany w nim projekt są prezentowane w analizowanych 

komunikatach medialnych w sposób neutralny. 

Celem badania było również zweryfikowanie, jaki rodzaj odbiorcy korzysta z oferty placówki. 

W przypadku Centrum 8,0% odbiorców to stali bywalcy deklarujący wizyty w instytucji raz  

w tygodniu (ponieważ badanie realizowane było w czasie wzmożonej działalności koncertowej 

ECM, odbiorcy wskazywali takie deklaracje, niekiedy dopowiadając, że uczestniczą w każdym 

koncercie). Osoby, które pojawiły się w placówce po raz pierwszy, stanowią 12,4%. Niemalże 

co piąty badany (17,5%) korzysta z oferty ECM raz lub kilka razy w miesiącu. W przypadku 

respondentów korzystających z placówki 1-3 razy w miesiącu, dwukrotnie częściej czynią to 

kobiety oraz osoby w przedziale wiekowym 40-75 i więcej lat. Aż 49,6% to osoby, które 

odwiedzają instytucję kilka razy w roku (takie osoby najczęściej wskazywały, że wiedzą jakie 

nakłady finansowe zostały poniesione na inwestycje - 50%). Kilkukrotnie w życiu było w niej 

12,4% badanych (taką odpowiedź zadeklarowało dwa razy więcej mężczyzn w stosunku do 

kobiet).  

W założeniu badania było również oszacowanie jaki udział w kulturalnych aktywnościach 

odbiorców mają badane instytucje. Najwięcej odbiorców (28,2%) bierze udział  

w wydarzeniach kilka razy w miesiącu, niewiele mniej - 27,4% - kilka razy w roku, 23,4% - raz 

w miesiącu, 15,3% - raz w tygodniu a 5,6% - raz w roku. Osoby szczególnie aktywne kulturalnie 

większość swojej aktywności kulturalnej realizują w ECM.  

 

Tabela 29. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej ECM przez odbiorców placówki, w stosunku do 

udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

ECM   

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB 

CZĘŚCIEJ 

KILKA 

RAZY W 

MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA 

RAZY W 

ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 36,8% 2,9% 0% 0% 3% 

1-3 razy w miesiącu 26,3% 34,3% 17,2% 0% 3% 

Kilka razy w roku 26,3% 37,1% 62,1% 71,4% 66,7% 

Byłem/am kilkukrotnie w 

swoim życiu 
5,3% 8,6% 13,8% 14,3% 12,1% 

Jestem tu po raz pierwszy 5,3% 17,1% 6,9% 14,3% 15,2% 

Źródło: opracowanie własne 

Aż 57,8% respondentów wybrało się do Centrum na konkretne wydarzenie. Warto dodać, że 

tematyka prezentowanej instytucji skłoniła do odwiedzenia placówki dwa razy więcej mężczyzn.  
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Wykres 22. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Europejskiego Centrum Muzyki 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Europejskiego Centrum Muzyki, 

zdecydowana większość odbiorców instytucji to osoby zamieszkujące województwo 

małopolskie (83,1%). Do centrum przyjeżdżają też osoby spoza województwa małopolskiego 

(7,4%), w niewielkim stopniu odwiedzają je osoby zamieszkujące gminę Zakliczyn (9,5%). 

 

Wykres 23. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach  

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowaniem oceny inwestycji jest odniesienie się do relacji pomiędzy nakładami 

poniesionymi na nią a społeczną użytecznością inwestycji. Prawie połowa mieszkańców 

(49,4%) i aż 89,5% odbiorców uważa, że inwestycja była potrzebna i dobrze że została 

zrealizowana, a 39,2% mieszkańców i 9,5% odbiorców uznało, że to inwestycja przydatna, 

ale są inne bardziej potrzebne. Jedynie 11,4% mieszkańców określiło inwestycję jako mało 

przydatną.  

Odbiorcy oferty w 85,9% Europejskiego Centrum Muzyki planują odwiedzić instytucję 

ponownie i aż 96,8% z nich chciałaby, by w ich miejscu zamieszkania były realizowane takie 

inwestycje, jak budowa Europejskiego Centrum Muzyki. Badani deklarują również, że byliby 

skłonni polecić odwiedzenie placówki innym. Taką deklarację powzięło 99,2% badanych. 
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W przypadku ECM należy uznać, że na tle pozostałych projektów wpływ inwestycji na 

instytucję jest najbardziej znaczący - przed jej realizacją Centrum nie dysponowało żadnym 

lokalem, co w stopniu znaczącym ograniczało możliwość jego działania. 

W 2005 roku staliśmy się narodową instytucją kultury, podpisując umowę  

z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum działało bez 

siedziby do 2012 roku jako instytucja. Organizowano warsztaty. [instytucja 

kultury] 

Obecnie ECM kojarzy się z wyjątkowością, ważnością, pięknem (jak lew, do którego 

odwołało się kilkoro uczestników wywiadu grupowego), z gromadzeniem  

i przechowywaniem wiedzy (jak sowa), z prezencją (jak antylopa).  

Kadra ECM nie jest liczna (nie więcej niż 30 osób), a pomysły pracowników często są 

uwzględniane w tworzeniu oferty Centrum.  

[...] wiele z projektów, które tutaj się zrodziło, to były projekty zaproponowane 

przez naszych pracowników. [...] Koledzy, którzy pracują tutaj od początku 

istnienia Centrum, praktycznie Zimowa, Letnia Akademia Muzyki to też były ich 

pomysły. Także dyrekcja jest bardzo otwarta na takie nowe ciekawe inicjatywy  

i bardzo słucha. [instytucja kultury] 

W celu organizacji licznych wydarzeń ECM prowadzi bieżącą, a także doraźną współpracę  

z wieloma parterami, zazwyczaj spoza terenu gminy. Podmioty, z którymi instytucja 

współpracuje, a które znajdują się najbliżej niej, to przede wszystkim lokalne szkoły, w tym 

szkoła muzyczna, której współpraca z ECM pomogła zwiększyć zakres działań. 

[...] Pan Dyrektor Walas jest otwarty na szkołę muzyczną i inicjatywę pana 

dyrektora Kazimierza Wojnickiego, który jest tu takim liderem. Ta szkoła  

z kilkoma filiami powoduje, że ten poziom muzyczny na terenie bardzo mocno 

wzrósł, ale też szkoła ma możliwość prezentowania swoich artystów, ich zdolności 

podczas koncertów, które są tutaj rokrocznie realizowane. […] 

W związku z posiadaną infrastrukturą ECM wspiera także samorząd lokalny, udostępniając 

swoje przestrzenie.  

Czasami gmina Zakliczyn organizuje u nas wydarzenia. Ostatnio z okazji 650-

lecia lokacji miasta. Mieliśmy galę jubileuszową razem z sesją naukową na temat 

Zakliczyna, Lusławic, na temat historii tych okolic. Także włączmy się w takie 

projekty i jesteśmy otwarci. Często takie rzeczy się u nas odbywają. Staramy się 

coś dawać tej gminie. To też jest dla nich pewnego rodzaju i ułatwienie  

i atrakcja. [instytucja kultury] 

Tutaj jest ciągła współpraca między Dyrekcja Centrum a gminą Zakliczyn, 

kierownictwem gminy. Może nie ma jakichś konsultacji z mieszkańcami, nie 

odbywają się tego typu spotkania, natomiast dwukierunkowa ta korespondencja 

współpracy od strony gminy i od strony Europejskiego Centrum ma miejsce. 

[samorząd] 

Warto docenić ECM za relacje ze środowiskiem biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy  

w badaniu telefonicznym ocenili współpracę jako udaną. ECM poprzez nawiązywanie 

współpracy samo także zabiega o wsparcie, zwłaszcza ze strony biznesu, poszukując 

dodatkowych środków uzupełniających budżet. Od momentu uruchomienia instytucji po 

realizacji inwestycji udało się jej pozyskać kilku istotnych współpracowników - mecenasów  

z obszaru biznesu: Grupę Azoty, Nowy Styl Group czy Bank Santander Polska. Przedstawiciel 
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instytucji wskazuje przy tym na sprzyjający w nawiązywaniu takiej współpracy trend, coraz 

bardziej popularny także wśród firm w Polsce, związany z ideą społecznej odpowiedzialności 

biznesu (ang. - CSR).  

[...] jest to jakaś taka wartość wizerunkowa dla firm, poza tym obecnie przecież  

w tych większych firmach jest to wymagane, w tych mniejszych wizerunkowo 

bardzo mile widziane, są te raporty CSR-owe, które mówią o tej działalności. 

Teraz jeżeli się już robi jakieś biznesy, to nie wystarczy po prostu wykonywać, 

produkować i sprzedawać, ale warto, żeby ta firma coś jeszcze dawała czy to 

swoim pracownikom czy lokalnej społeczności no i myślę, że to się będzie 

powiększało, znaczy ta potrzeba się będzie powiększała, takiego wpływu na 

miejsce, z którego się dana firma wywodzi. [instytucja kultury] 

Strategia rozwoju instytucji przewiduje kontynuację podstawowych działalności, do których 

zostało powołane ECM, w tym przede wszystkim edukacji, doskonalenia talentów muzycznych. 

Polega głównie na działalności edukacyjnej, która jest głównym naszym filarem. 

A drugim filarem są koncerty i festiwale otwarte dla publiczności. Jednak to jest 

Centrum Muzyki głównie nakierowane na edukację i inspirowanie młodych 

muzyków, którzy mogą się tutaj doskonalić. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na przyrodę 

Powstały w ramach projektu obiekt został wykonany z uwzględnieniem dbałości o środowisko 

naturalne. Zbudowany został przy użyciu nowoczesnych technologii i naturalnych, przyjaznych 

środowisku materiałów.  

Badani nie dostrzegają istotnego wpływu inwestycji na stan środowiska naturalnego. 

Ten projekt był neutralny, bo nie doszło do zmian i remontów istniejących 

obiektów. To był nowy obiekt, innowacyjny na terenie niezabudowanym. 

[samorząd] 

Działalność instytucji prowadzona jest również z nastawieniem na ochronę środowiska poprzez 

stosowanie m.in. segregacji odpadów, czy recycling. 

Zważywszy na fakt, że obiekt powstał na obszarze wiejskim, na którym dokonuje się mniejszych 

ingerencji w środowisko naturalne, niż na obszarach miejskich, brak negatywnych reakcji należy 

uznać za sukces inwestycyjny w analizowanym obszarze.  

Wpływ projektu na rynek sztuki 

Inwestycja wpłynęła na rynek sztuki w obszarze muzyki poprzez m.in.:  

 kształcenie młodych artystów i stwarzanie im możliwości budowania kariery 

 organizowanie koncertów popularyzujących muzykę klasyczną   

i przyczyniających się do rozwoju karier artystów twórców 

 honoraria wypłacane artystom za koncerty, prowadzenie warsztatów itd. 

 promocję muzyki klasycznej i muzyków. 

Inwestycja, w opinii badanych, jest powiązana z rynkiem sztuki, choćby kształcąc młodych 

artystów w formule, która w szczególny sposób może pomóc im rozwinąć karierę. 

Przedstawiciele instytucji określają siłę tego wpływu na bardzo wysokim poziomie. 

W świecie muzyki bardzo się liczą te relacje mistrz-uczeń. Jeżeli mogę  

z mistrzem, który jest jurorem wielu konkursów, wie, jak działa świat muzyki, to 
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dla takiego młodego artysty, to może być bardzo pomocne w karierze. [instytucja 

kultury] 

W zasadzie ja mogę powiedzieć, że nie ma zdolnego młodego człowieka w ciągu 

ostatnich lat w tym szkolnictwie artystycznym, który by jeszcze u nas nie był, więc 

tu mamy jakby spory wpływ, dlatego że myślę, że w niedalekiej przyszłości będzie 

troszkę takich nazwisk artystów, którzy no gdzieś tam w swojej biografii, w swoim 

CV będą umieszczali Lusławice też jako jeden z ważnych elementów jakby ich 

edukacji, czyli drogi artystycznej. [instytucja kultury] 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

Badanie okolicznych mieszkańców i odbiorców ECM wykazało, że instytucja w zdecydowanej 

mierze realizuje postawione sobie cele. Europejskie Centrum Muzyki istotnym miejscem na 

mapie kulturalnej Małopolski, przy jednoczesnym nastawieniu na mieszkańców  

z najbliższej okolicy. Warto dodać, że z oferty placówki poza zbadanymi odbiorcami wydarzeń, 

korzystają profesjonaliści, młodzi muzycy, którym instytucja umożliwia poszerzanie 

kompetencji i ogólnie rozumiany rozwój artystyczny. Mieszkańcy podkreślili fakt korzyści 

turystycznych i wizerunkowych dla okolicy oraz wzrost ich poczucia dumy z miejsca 

zamieszkania w związku z budową Centrum. 

Ogólna ocena projektu stworzenia i powołania instytucji Europejskiego Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w opinii badanych w jakościowej części badania 

jest pozytywna. Mimo że samo pojawienie się inwestycji w gminie Zakliczyn było przez wielu 

obserwatorów uznawane najpierw za niemożliwe, a potem za dziwne, to wydaje się, że instytucji 

udało się znaleźć swoje miejsce nie tylko na mapie Polski, regionu, ale również lokalnie. 

Świadczy o tym chociażby opinia przedstawiciela samorządu gminnego. 

Nasza strategia, która była przyjęta pod koniec 2013 roku, obowiązuje do 2020,  

w bardzo dużym stopniu akcentuje funkcjonowanie i obecność Europejskiego 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, na naszym terenie  

i w realizacji misji rozwoju gminy, tak że zajmuje bardzo ważne miejsce, i takie 

będzie zawsze zajmować, nawet w kontekście kolejnego okresu programowania  

i aktualizacji strategii rozwoju. [samorząd] 

Ja byłem świadkiem takich rozmów, bo jak było otwarcie Centrum, to byli tutaj 

przedstawiciele Ministerstwa Kultury [...] to byli ludzie, którzy byli po raz pierwszy 

w tym terenie i dla nich ta inwestycja, to z jednej strony to był szok, że, że to jest  

z takim rozmachem i na tym poziomie zrobione, z drugiej strony zastanawiali się jak 

w tak maleńkim mikroskopijnym wręcz środowisku, to będzie funkcjonować. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Na opinię badanych o inwestycji duży wpływ zdają się wywierać osobiste preferencje  

i doświadczenia, jeśli chodzi o kontakt ze sztuką muzyczną. Tym, co zostało docenione przez 

większość badanych, jest nieodpłatność oferty ECM. Powstaje zatem pytanie, jak zmieni się 

stosunek społeczności lokalnej do instytucji w momencie, gdy uruchomi ona odpłatności za 

udział w koncertach czy innych wydarzeniach. Istotną kwestią będzie ponadto przyjęcie takiej 

strategii marketingowej, która zachęci duże grupy odbiorców do odwiedzenia ECM mimo jego 

peryferyjnego położenia. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli samej instytucji, obecnie są 

już rozważane różne scenariusze pozyskiwania środków ze źródeł niepublicznych (jak 

działalność komercyjna właśnie), co nie byłoby możliwe, gdyby nie zrealizowana inwestycja. 

[...] czeka nas w przyszłym roku pewne nowe otwarcie związane z możliwością 

generowania przychodu, czyli będziemy mogli bardziej komercyjnie wykorzystywać 
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to Centrum, a to się z kolei przełoży na możliwość pozyskiwania funduszy na różnego 

rodzaju nowe inwestycje w tym miejscu, a to z kolei przełoży się również na pewnie 

nieco modyfikowaną ofertę Centrum w zakresie różnego rodzaju projektów  

i programów. [instytucja kultury] 

Co do wpływu inwestycji na społeczność oraz gospodarkę lokalną, to głosy są podzielone, 

podawane były konkretne przykłady takiego pozytywnego wpływu (współpraca ze szkołą, 

agroturystyka) ale też opinie, że ECM nie oddziałuje na okolicę, w której się znajduje. Tego 

rodzaju ambiwalencję ocen potwierdzają zarówno wywiady indywidualne, jak i dyskusja  

w trakcie wywiadu grupowego. Również analiza danych dotyczących gminy Zakliczyn nie 

dostarczyła jednoznacznych dowodów na wpływ inwestycji na gospodarkę poza wzrostem 

liczby podmiotów związanych z budownictwem w trakcie realizacji inwestycji.  

Podsumowując przedstawione wyniki badań wpływ budowy Europejskiego Centrum Muzyki na 

otoczenie rozpatrywać można zarówno w aspekcie subiektywnym, jak i obiektywnym. 

Inwestycja jest pozytywnie oceniana zarówno przez mieszkańców, jak i odbiorców. Szczególnie 

podkreślany jest jej wymiar edukacyjny. Analizując wskaźniki obiektywne dostrzec należy 

korzystny wpływ, przynajmniej krótkoterminowy, na procesy migracyjne oraz ożywienie 

gospodarcze uwidaczniające się we wzroście liczby podmiotów gospodarczych  

w gminie. Jednocześnie nie zaobserwowano negatywnego wpływu projektu w żadnym  

z analizowanych obszarów.  

Inwestycja oddziałuje w sposób bezpośredni na region, a także na cały kraj z racji swej 

unikatowości i oferty, która przyciąga odbiorców z całej Polski. Współpraca z artystami  

o światowej renomie (w 2016 roku ECM współpracowało m.in. z filharmonią berlińska), 

zaangażowanie prof. Krzysztofa Pendereckiego sprawiają, że instytucja staje się miejscem 

promocji nie tylko regionu, ale i kraju. Stworzenie warunków młodym artystom do kształcenia 

się również oddziałuje ponadlokalnie. Jednocześnie instytucja wpływa na region pośrednio 

poprzez poprawę jakości życia gminy Zakliczyn, stymulowanie uczestnictwa w kulturze,  

ale i wpływ na gospodarkę, co zobrazowała m.in. analiza wpływów z podatku PIT. 

Z kolei odnosząc się do Strategii Rozwoju Gminy Zakliczyn na lata 2014-2020, warto zaznaczyć, 

że nacisk został głównie położony na urozmaicenie oferty, organizowanie imprez  

o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice Gminy Zakliczyn (np. Święta 

Fasoli) oraz na współpracę z zewnętrznymi organizatorami imprez kulturalnych i sportowych.  

Z całą pewnością projekt budowy Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach wpisał się  

w cel związany z różnorodnością oferty oraz wydarzeniami ponadlokalnymi. Po pierwsze 

repertuar muzyczny prezentowany w instytucji, zazwyczaj nigdzie indziej w okolicy nie jest 

prezentowany. Po drugie ECM przyciąga na swoje koncerty publiczność z całej Polski, a nawet 

świata, co niejednokrotnie było podkreślane podczas badania jakościowego. 
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Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Muzeum Lotnictwa Polskiego jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego, jedną  

z atrakcji turystycznych Krakowa, zlokalizowaną poza ścisłym centrum miasta,  

w dzielnicy Czyżyny. Poza Muzeum w dzielnicy znajduje się także Tauron Arena Kraków  

i Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków. Działalność kulturalną 

skierowaną do mieszkańców Czyżyn prowadzi Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta. 

Biorąc pod uwagę, że Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wpływa na bezpośrednie 

otoczenie, zasadnym jest namysł, na ile działalność instytucji wpisuje się w strategie lokalne.  

Miasto Kraków, w przeciwieństwie do pozostałych miejscowości ujętych w badaniu, posiada 

wyodrębniony dokument, opisujący lokalną strategię rozwoju kulturalnego, sięgającą aż roku 

203062. W czasie pierwszych lat funkcjonowania Muzeum po inwestycji, obowiązywała Strategia 

Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-201463. Należy także podkreślić, że w Strategii Rozwoju 

Krakowa sporządzonej w 2005 roku, jednym z zadań na przyszłe lata było utworzenie Parku 

Kulturowego „Lotnisko w Czyżynach”64, co zostało osiągnięte trzy lata później dzięki realizacji 

inwestycji „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego 

Muzeum Lotnictwa Polskiego”. Celem scharakteryzowania planu rozwojowego miasta  

w odniesieniu do bliższej perspektywy czasowej, przeprowadzona analiza została oparta także  

o dane pozyskane ze Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie 2014-202065. Powyższy dokument 

stanowi cenne uzupełnienie lokalnej strategii rozwoju miasta, ponieważ rozwój kultury jest  

w znacznym stopniu powiązany z planem rozwoju turystyki. 

Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030, zawiera plan działań realizowanych w trzech 

strategicznych obszarach interwencyjnych: dziedzictwa i zmysłowości, przestrzeni  

i infrastruktury, a także twórczej współpracy. Każdy z wyróżnionych obszarów, wiąże się  

z wypełnianiem określonych priorytetów. Z kolei w Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 

2010-2014 określone jest pięć najważniejszych celów strategicznych: gmina miejska Kraków 

mecenasem kultury i artystów, Kraków siedzibą nowoczesnych instytucji kultury, Kraków, jako 

miasto kreatywne, rozwijanie partnerstwa gminy miejskiej Kraków z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność w sektorze kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Funkcjonowanie badanej instytucji i jej modernizacja wpisują się we wskazane w powyższych 

dokumentach cele. 

 

Tabela 30. Cele Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 

Cel strategiczny - Wzmacnianie ekosystemu kultury 

Cel główny Cele szczegółowe 

Aktywizacja i wspieranie 

kreatywności lokalnej 

społeczności 

 Stwarzanie dogodnych warunków dla stałego rozwijania kompetencji 
społeczności w zakresie uczestnictwa w kulturze 

 Wspieranie atrakcyjnych, innowacyjnych programów edukacyjnych 
adresowanych do zróżnicowanych grup odbiorców 

 Wspieranie i stymulowanie rozwoju narzędzi ukierunkowanych na rozwój 
widowni w celu aktywizacji lokalnej społeczności 

 Wspieranie kreatywności oraz interaktywności w sferze kultury, w tym w 
obszarach literatury, sztuk wizualnych, audiowizualnych oraz gier 
komputerowych 

 Wspieranie rozwoju koncepcji instytucji kultury otwartych na lokalną 
społeczność 

                                                           
62 https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/174041/karta, dostęp: 22.01.2018 
63 http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/04/05/strategia-rozwoju-kultury-w-krakowie-na-lata-2010-2014-istnieje-

ale-nie-dziala/index.html, data dostępu: 12.03.2018 
64 Strategia Rozwoju Krakowa, 2005, s. 49 
65 https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/390/strategia_rozwoju.pdf, data dostępu: 22.01.2018 
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 Stworzenie z udziałem lokalnej społeczności koncepcji projektów Skarby 
Krakowa oraz Doktor Faust i Mistrz Jan Twardowski - Dwaj Alchemicy z 
Krakowa 

Rewitalizacja kulturowa 

dzielnic miasta 
Poprawa dostępności kultury w dzielnicach 

Stwarzanie artystom i 

twórcom kultury 

warunków dogodnych do 

życia i pracy w Krakowie 

 Rozwijanie narzędzi i programów, które mogą stworzyć korzystne warunki 
dla artystów mieszkających i tworzących w Krakowie 

 Kontynuacja i rozwijanie narzędzi wsparcia krakowskich artystów i twórców 

 Stwarzanie impulsów do innowacji w kulturze poprzez modyfikację 
dotychczasowych i tworzenie nowych konkursów i nagród 

 Zorganizowana promocja krakowskich twórców i artystów oraz ich dorobku 

 Świętowanie krakowskich rocznic i jubileuszy 

 Wypracowanie programu rezydencji twórczych dla artystów 

Utrzymanie atrakcyjności 

oferty kulturalnej w 

mieście przy stałym 

doskonaleniu jej jakości 

 Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej Krakowa w tym m. in. 
realizowanej w oparciu o konkursy ofert, w ramach programu Kraków 
Miasto Literatury UNESCO oraz KRAKOWSKIE NOCE, a także 
współtworzonej przez samorządowe instytucje kultury 

 Wzbogacenie oferty anglojęzycznej miasta 

 Wzmocnienie i uatrakcyjnienie kampanii promocyjnych sprzyjających 
lepszemu dotarciu informacji o ofercie kulturalnej do potencjalnych 
adresatów 

Twórcze zarządzanie 

oraz pomnażanie 

materialnego i 

niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 

Krakowa  

Zintegrowane zarządzanie materialnym dziedzictwem kulturowym miasta 

Promocja dziedzictwa kulturowego Krakowa 

Rozwijanie i 

doskonalenie systemu 

zarządzania kulturą w 

mieście i jej zasobami 

 Diagnozowanie stanu kultury w Krakowie 

 Inwestycje w kadrę kultury  

 Podnoszenie standardów zarządzania w miejskich instytucjach kultury 

 Wzmacnianie wizerunku i pozycji krakowskich instytucji kultury jako 
innowacyjnych i nowoczesnych 

 Poszukiwanie nowoczesnych narzędzi współpracy biznesu z kulturą/ kultury 
z biznesem 

Cel strategiczny - Podnoszenie standardów usług świadczonych w sferze kultury 

Cel główny Cele szczegółowe 

Wspieranie wdrażania 

innowacji i szerszego 

zastosowania nowych 

technologii w sektorze 

kultury 

 Cyfryzacja zasobów sektora kultury 

 Inteligentne instytucje kultury (SMART IK) 

 Szersze zastosowanie nowych technologii i nowych mediów w instytucjach 
kultury 

 Udostępnianie oferty kulturalnej/artystycznej w sieci w kilku wersjach 
językowych 

Rozwijanie narzędzi 

służących pokonywaniu 

barier w dostępie do 

oferty kulturalnej i 

informacji o tej ofercie 

 Szersze udostępnienie oferty kulturalnej i artystycznej Krakowa 
obcokrajowcom przebywającym lub mieszkającym w Krakowie 

 Zbudowanie zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i artystycznej dla 
obcokrajowców przebywających lub mieszkających w Krakowie 

 Zmiana wizerunku instytucji kultury w oczach potencjalnych odbiorców 

 Poprawa dostępności kultury dla osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnością 

Podnoszenie 

efektywności 
 Wzmacnianie pozycji Karnetu jako banku informacji o ofercie kulturalnej 

Krakowa  
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komunikacji oraz 

informacji o dostępnej 

ofercie, jej twórcach i 

organizatorach 

 Stosowanie innowacyjnych i nowoczesnych metod promocji krakowskiej 
kultury, jej twórców i artystów oraz podmiotów/instytucji kultury 

Rozwój infrastruktury na 

potrzeby kultury 

Modernizacja obecnych siedzib, tworzenie nowych oddziałów istniejących 

instytucji kultury: 

 - modernizacja infrastruktury bibliotek z myślą o nowych funkcjach 

 - rozwój infrastruktury domów, centrów oraz ośrodków kultury 

 - infrastruktura przystosowana do prezentacji sztuk wizualnych 

 - infrastruktura dla prezentacji sztuk scenicznych 

 - pielęgnowanie miejsc pamięci (Obóz Płaszów) 

Rozwój kolekcji/rozwój zasobów instytucji kultury 

Cel strategiczny - Współpraca zamiast konkurencji 

Cel główny Cele szczegółowe 

Stymulowanie 

współpracy podmiotów i 

osób działających w 

sferze kultury na rzecz 

Krakowa 

 Sieciowanie działań w obszarze kultury 

 Wzmacnianie współpracy Krakowa z miastami partnerskimi i bliźniaczymi 
przy udziale usług i produktów zróżnicowanych podmiotów 
współtworzących ofertę kulturalną miasta 

Współdziałanie na rzecz 

wzmacniania marki 

Miasta Literatury 

Integracja różnych środowisk, organizacji i mieszkańców miasta wokół wydarzeń 

literackich 

Koordynacja i 

zarządzanie festiwalami 

 Wzmacnianie wspólnego kapitału kulturalnego i ekonomicznego festiwali 
Krakowa poprzez łączenie sił czołowych marek festiwalowych Krakowa  

 Zdefiniowanie wspólnych priorytetów dotyczących festiwali w Krakowie 

Uczynienie krakowskich 

instytucji miejscem 

spotkań, integracji 

lokalnej społeczności  

 Integrowanie lokalnej społeczności, w tym organizacji pozarządowych, 
ruchów miejskich i nieformalnych grup wokół samorządowych instytucji 
kultury 

 Spotkania branżowe (środowisk literackich, muzycznych, sztuk wizualnych, 
przekrojowe interdyscyplinarne i problemowe) z udziałem lokalnej 
społeczności i lokalnych twórców, artystów, animatorów 

„Usieciowienie” Krakowa 

 Stała obecność Krakowa w krajowych i międzynarodowych inicjatywach 
kulturalnych oraz stałe wzmacnianie kontaktów/więzi Krakowa z silnymi 
ośrodkami kultury i kreatywności 

 Stymulowanie transferu wiedzy, know-how, doświadczeń i najnowszych 
trendów w sektorze kultury, kreatywności i dziedzictwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 

W analizowanym dokumencie nie ma bezpośrednich odniesień do żadnej z badanych w Krakowie 

instytucji. Wszystkie badane instytucje wpisują się natomiast w cele związane z wzmacnianiem 

wizerunku instytucji kultury jako innowacyjnych i nowoczesnych. Inwestycja w MLP sprzyja 

deregulacji przestrzennej kultury poprzez zwiększenie jej dostępności w dzielnicy Czyżyny.  

W Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 zawarto również wyniki analizy SWOT, której 

przeprowadzenie było zdecydowanie pomocnym krokiem w planowaniu oraz realizacji 

przedstawionych celów.  
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Tabela 31. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Kultury  w Krakowie 2030 

Mocne strony Słabe strony 

Miejsce kultury w świadomości mieszkańców i decydentów 

Kraków jest kojarzony jako miasto artystów, 

festiwali, zabytków oraz literatury 

Różnorodność wizji na temat sposobów 

zarządzania dziedzictwem oraz odmienne 

priorytety środowiskowe 

Wysoki poziom świadomości Krakowian odnośnie 

potencjału dziedzictwa kulturowego miasta 

Niski poziom zaangażowania sektora prywatnego 

w rozwój kultury, niewystarczający poziom 

finansów publicznych na działania z zakresu 

rewitalizacji przestrzeni miejskiej, ubóstwo części 

społeczeństwa  

Modelowe narzędzia służące dbałości o 

przestrzenie publiczne miasta 

Utrzymywanie obiektów zabytkowych wiąże się z 

koniecznością nieustannej opieki, pielęgnacji oraz 

renowacji 

Politycy coraz częściej traktują kulturę jako 

potencjał ekonomiczny Krakowa  

Brak wspólnego języka, którym posługiwaliby się 

przedstawiciele różnych środowisk (świata 

kultury, polityki, biznesu…), brak wypracowanego 

systemu wartości oraz kompetencji do 

dokonywania ocen 

Widoczny rozwój branży kreatywnej i wzrost 

zainteresowania społeczności sztuką współczesną 

Nikłe inwestycje sektora prywatnego w sztukę, 

brak profesjonalnych pism branżowych oraz 

krytyków 

Finanse 

Znaczące nakłady finansowe dedykowane kulturze 

i ochronie dziedzictwa narodowego z budżetu 

Gminy Miejskiej Kraków, prężnie działające 

organizacje samorządowe oraz sprawnie 

funkcjonujący program przyznawania dotacji w 

sferze kultury 

Wciąż za niskie nakłady finansowe wobec stale 

rosnącej liczby innowacyjnych projektów 

zgłaszanych przez sektor kreatywny 

Oferta 

Bogata oferta kulturalna, współtworzona przez 

liczne podmioty 

Na ofertę kulturalną składa się szereg różnych 

inicjatyw, których organizatorzy konkurują ze 

sobą, ze względu na ograniczony czas odbiorców 

oraz uczestników 

Oferta dedykowana różnym grupom odbiorców, w 

podziale na kulturę „odświętną” i kulturę 

codzienności 

Problemy z informowaniem poszczególnych grup 

potencjalnych odbiorców o organizowanych 

wydarzeniach 

Wysoka liczba małych, kameralnych projektów, jak 

i dużych wydarzeń artystycznych 

Wysokie ceny biletów na wydarzenia realizowane 

przez ośrodki komercyjne 

Wielość festiwali artystycznych i 

interdyscyplinarnych, rozpoznawalnych na całym 

świecie 

Brak wypracowanej polityki festiwalowej oraz 

wystarczającego wsparcia Miasta dedykowanego 

festiwalom  

Coraz częściej wykorzystywane nowe media oraz 

technologie w promocji oraz marketingu kultury 

Wysoki poziom nasycenia przestrzeni publicznej i 

wirtualnej informacjami reklamowymi i 

marketingowymi dot. oferty kulturalnej 

Infrastruktura 

Stale polepszający się poziom miejskiej 

infrastruktury pod względem architektonicznym, 

technologicznym, funkcjonalnym 

Dysproporcje w jakości infrastruktury kultury 

pomiędzy instytucjami kultury, niewykorzystany 

potencjał istniejących instytucji publicznych 

Wiele atrakcyjnych przestrzeni do organizowania 

wydarzeń kulturalnych 

Niewykorzystany potencjał przestrzeni publicznej 

w zakresie implementowania w niej elementów 

kultury, sztuki współczesnej  

Wysokie kompetencje społeczności lokalnej w 

zakresie uczestnictwa w kulturze 

Wciąż zbyt niskie kompetencje odbiorcze sztuki, 

uczestnictwo w sztuce on-line, zamiast na żywo 
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Kapitał ludzki - kadry kultury 

Znaczący kapitał ludzki (zwłaszcza środowisk 

szkolnictwa artystycznego) oraz społeczny sektora 

kultury 

Wizerunek artystów i twórców jako osób 

realizujących swoje działania wyłącznie z pasji, nie 

traktując ich jako pracy, niskie zarobki artystów 

oraz nieprzygotowanie środowisk twórczych do 

funkcjonowania w gospodarce rynkowej 

Znaczna wiedza na temat potrzeb lokalnej 

społeczności  

Niewystarczające zaangażowanie miasta w 

promocje lokalnych artystów (projekty 

awangardowe uzyskują nikłe wsparcie) 

Wysoka liczba twórców i artystów chcących żyć i 

pracować w Krakowie 
Brak wystarczającej opieki nad młodymi twórcami 

Coraz lepsze zarządzanie kulturą przez 

wykwalifikowane kadry 

Niewystarczające kompetencje w zakresie 

promocji i działań PR 

Zwiększająca się liczba obcokrajowców wśród 

interesariuszy sektora kultury 

Niewystarczający dostęp oraz oferta kulturalna 

miasta dla obcokrajowców 

Podmioty sektora kultury a współpraca 

Wysoka liczba publicznych instytucji kultury 

Infrastruktura, sprzęt oraz wyposażenie instytucji 

niewystarczające na miarę oczekiwań 

współczesnych odbiorców kultury 

Wysoki poziom rozpoznawalności krakowskich 

instytucji w skali kraju 

Wciąż obserwowane zamknięcie na współpracę z 

interesariuszami, również w zakresie formowania 

oferty kulturalnej, problemy z komunikacją na linii 

instytucja kultury - obywatele 

Wysoki poziom akceptacji finansowań na rzecz 

instytucji kultury, a także dobra ocena działań 

przez nie realizowanych w percepcji lokalnej 

społeczności  

Nadal dostrzegalne, stereotypowe wyobrażenie 

funkcjonujące u osób nie uczestniczących w życiu 

kulturalnym miasta, na temat podmiotów kultury 

jako instytucji hermetycznych, kierujących swoją 

ofertę jedynie do wąskiego grona odbiorców 

Coraz prężniej funkcjonujące instytucje kultury w 

zakresie pozyskiwania nowych sponsorów, 

partnerów 

Dysproporcja w notowanym tempie zmian 

zachodzących w krakowskich instytucjach kultury 

Wysoka liczba podmiotów aktywnie 

zaangażowanych w działania w sferze kultury 

Zbiór indywidualności, którym trudno jest 

realizować sprawną i owocną współpracę 

Wysoka liczba placówek oświatowo-

wychowawczych 

Niewystarczające finansowanie działań w ramach 

edukacji kulturalnej oraz promocji uczestnictwa w 

działaniach kulturalnych 

Zaplecze naukowe i akademickie na wysokim 

poziomie 

Brak wypracowanego systemu obiektywnej 

ewaluacji prac artystycznych 

Powoli obserwowana zmiana w nastawieniu 

środowiska biznesowego do współpracy ze 

środowiskiem kultury  

Niewystarczające umiejętności środowiska 

kultury w zakresie wypracowania atrakcyjnej 

oferty sponsorskiej dla biznesu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 

Ponadto, w ramach analizy SWOT sporządzonej na potrzeby Strategii, zidentyfikowano zewnętrzne, 

czyli będące rezultatem dynamicznie zmieniającego się otoczenia, szanse oraz zagrożenia  

w rozwoju kultury w Krakowie. 
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Tabela 32. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 

Szanse Zagrożenia 

Kultura w świadomości polityków coraz 

częściej funkcjonuje jako motor napędowy 

w rozwoju ekonomicznym  

Możliwe instrumentalne traktowanie 

kultury 

Rozwój usług publicznych oraz 

indywidualizacja potrzeb w zakresie kultury 

Wypieranie wytworów dziedzictwa 

kulturowego Krakowa przez produkty obce, 

o słabych walorach jakościowych oraz 

estetycznych 

Nadawanie obiektom zabytkowym nowych 

funkcji 

Niewystarczające środki finansowe na 

kontynuację realizowanych działań 

Wpływy finansowe ze źródeł prywatnych Niski poziom wpływów z CIT i PIT 

Promowanie nowych instrumentów 

zarządzania ekonomicznego 

(samofinansowanie)  

Bariery prawne dla rozwoju 

instytucjonalnego sektora kultury 

Rozwój przemysłów kreatywnych Osłabienie sektora MSP 

Wzrost zapotrzebowania na dobra oraz 

usługi w zakresie kultury 

Konkurencyjność innych miast w regionie, 

kraju i na świecie pod względem oferty 

artystycznej i kulturalnej 

Poszerzanie współpracy Krakowa i 

Małopolski z partnerami z UE 

Wzrost zagrożenia przestępczością, 

terroryzmem, a także klęskami 

żywiołowymi może zredukować liczbę 

turystów 

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
Wysoka konkurencja popkultury i kultury 

masowej 

Poprawa stanu komunikacji krajowej i 

międzynarodowej z Krakowem 

Uciążliwość przemieszczania się w obrębie 

miasta 

Rosnące poczucie odpowiedzialności 

zarówno w mieszkańcach, jak i politykach, w 

zakresie dbania o jakość i estetykę 

przestrzeni publicznej 

Instrumentalne traktowanie kultury przez 

dziennikarzy oraz populizm w mediach 

Tematyka zarządzania zasobami kultury 

oraz pozyskiwaniem środków jej 

finansowania coraz częściej poruszana 

podczas organizowanych debat i spotkań 

 

Niewyeksploatowany potencjał współpracy 

międzysektorowej  
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 

Przechodząc do analizy Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie 2014-2020, skoncentrowano się 

przede wszystkim na tych z opisanych w niej zagadnieniach, które bezpośrednio dotyczą kultury  

i jej wpływu na atrakcyjność turystyczną miasta.  

Po pierwsze w Strategii wyróżniono obszary Krakowa, uznane za jego główne walory. Wśród nich 

znalazły się: krakowskie zabytki, muzea, dzielnice historyczne, szereg imprez plenerowych  

i kulturalnych (jarmarki, koncerty, festiwale).  

W Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie wyróżniono ponadto działania, których podjęcie 

przyczyniłoby się do poprawy gościnności miasta. Szczególne istotne z perspektywy problematyki 

niniejszego badania, są inicjatywy dotyczące uprzystępniania oferty kulturalnej Krakowa, takie jak: 

 wzmocnienie znaczenia karty turystycznej poprzez poszerzanie oferty muzealnej, 
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 lepsze profilowanie oferty placówek kulturalnych: akcje organizowane pod szyldem 

„odwiedź bezpłatnie”, w ramach których możliwe będą darmowe wizyty  

w poszczególnych instytucjach w określone dni tygodnia,  

 „zapraszamy osoby niepełnosprawne” - zestawienie obiektów realnie dostępnych 

dla osób niepełnosprawnych i zawierających jasno określone udogodnienia, 

 „nikt nie powie >>nie dotykaj<<” - akcje mające na celu przełamanie stereotypu 

instytucji kultury jako zamkniętych, pełnych zakazów i niedostosowanych do 

potrzeb młodszych odbiorców sztuki, 

 stworzenie w pełni interaktywnej oferty placówek kultury,  

 estetyzacja przestrzeni miejskiej. 

Istotnym elementem Strategii jest zmniejszanie sezonowej atrakcyjności miasta.  

Według analizowanego dokumentu w Krakowie należy zadbać o planowanie rocznego 

kalendarza wydarzeń i inicjatyw w taki sposób, aby nie powstawały w nim luki. Dzięki temu, 

miasto stanie się atrakcyjne dla jeszcze bardziej różnorodnych grup turystów/odwiedzających, 

również w okresach dotychczas mniej aktywnych turystycznie. Należy ponadto zaznaczyć, że  

w Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie silny akcent kładzie się na umacnianie marki Krakowa 

jako „Miasta festiwali i wielkich wydarzeń”. 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie powstało w roku 1964, a jego głównym założeniem 

jest zbieranie, przechowywanie, dbanie, udostępnianie zbiorów z zakresu historii lotnictwa i techniki 

lotniczej oraz szeroko rozumiana działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna. 

Tabela 33. Zakres działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz rodzaj i zakres gromadzonych 

zbiorów 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum 

Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie 

ich  

w sposób dostępny dla badań naukowych 

Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwacja zbiorów 

Dbanie o utrzymanie stanu historycznych zespołów architektonicznych oraz krajobrazowych dawnego 

lotniska Rakowice-Czyżyny 

Systematyczne uzupełnianie zbiorów 

Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend 

Udostępnianie zbiorów dla celów edukacyjnych i naukowych 

Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 

informacji 

Organizowanie wystaw stałych i czasowych 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzowanie wiedzy z dziedziny historii lotnictwa i techniki 

lotniczej 

Prowadzenie biblioteki naukowej i archiwum 

Publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników wystaw oraz 

wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności 

Współpraca z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków i organizacjami 

pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami 

RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW 
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Historia - obejmujące materialne i duchowe ślady dziejów lotnictwa, od pierwszych koncepcji i prób 

wzlotów do czasów współczesnych, w szczególności aerodyny, aerostaty, części i podzespoły tychże, 

plany, wizerunki, dokumentacje techniczne, memorabilia lotnicze, przedmioty wytworzone w związku  

z działalnością lotniczą człowieka 

Technika i technologia lotnicza - w szczególności egzemplarze prototypowe, seryjne, opracowania 

podzespołów, patenty, stanowiska i modele badawcze, instrukcje eksploatacyjne, dokumentacje 

konstrukcyjne, a także niezrealizowane projekty i koncepcje rozwiązań technicznych w lotnictwie 

Sztuki plastyczne - o tematyce lotniczej  

Archeologia lotnicza 

Architektura i budownictwo- związane z lotnictwem, w tym ich relikty 

Zbiory biblioteczne - o tematyce lotniczej i pokrewnych, w postaci książek i czasopism w formie 

tradycyjnej  

i cyfrowej 

Zbiory archiwalne - obejmujące wszelkiego rodzaju dokumenty związane z działalnością lotniczą, na 

nośnikach tradycyjnych, fotooptycznych, magnetycznych i elektronicznych 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mlpwkrakowie,m,4492,statut.html  

Projekt „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum 

Lotnictwa Polskiego” realizowany był przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP)  

w latach 2008-2010. Wniosek o jego dofinansowanie złożono w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 5 Krakowski 

Obszar Metropolitarny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru 

Metropolitarnego). Projekt znajdował się w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych. 

Łączna wartość projektu wyniosła 45 866 432 zł. Struktura finansowania projektu przedstawiała się 

następująco:  

 65,28% wartości projektu - 29 940 399 zł - stanowiło dofinansowanie z MRPO, 

 34,72% wartości projektu - 15 926 033 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Uzasadniając konieczność realizacji projektu, MLP wskazywało przede wszystkim złą sytuację 

infrastrukturalną muzeum (długi okres eksploatacji, brak gruntownych prac konserwatorsko-

remontowych), która oznacza brak odpowiednich warunków dla ekspozycji i przechowywania 

posiadanych eksponatów. Podkreślano, że infrastruktura muzeum uniemożliwia prezentowanie 

odwiedzającym unikatowych (na skalę Polski i Europy) zasobów, czy to ze względu na brak 

odpowiedniej przestrzeni, czy ryzyko ich zniszczenia, biorąc pod uwagę, że część eksponatów 

prezentowana była na otwartej przestrzeni. Jako konsekwencję tego stanu rzeczy wskazywano na 

sezonowy (jesienno-zimowy) znaczny spadek liczby odwiedzających.  

W momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie przygotowany był już projekt Gmachu 

Głównego Muzeum, który miał pomieścić funkcje reprezentacyjne, informacyjno-recepcyjne, 

edukacyjne, biurowe oraz ekspozycyjne, realizując je w stopniu nieporównywanie wyższym, niż 

dotychczasowa infrastruktura (składająca się głównie z hangarów). Sama realizacja projektu objęła 

przede wszystkim: 

 rozbiórkę 3 budynków stojących na terenie inwestycji 

 budowę i wyposażenie (audio-video, komputerowe, techniczne ekspozycyjne, biurowe, 

system automatycznego sterowania w budynku) Gmachu Głównego Muzeum 

 adaptację istniejącego budynku garażowo-warsztatowego na cele magazynowe 

 instalację przyłączy oraz zagospodarowanie terenu objętego inwestycją (drogi, place, 

chodniki, mała architektura oraz zieleń i architektura krajobrazu). 

https://bip.malopolska.pl/mlpwkrakowie,m,4492,statut.html
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W związku z realizacją powyższych działań zaplanowano, że osiągnięte zostaną następujące 

wskaźniki produktu: 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kultury - 1 obiekt (Gmach Główny 

MLP, powierzchnia użytkowa – 3 378,86 m2, pojemność recepcyjna - 235 osób) 

 wyremontowany zabytkowy budynek garażowo-warsztatowy (1 754,18 m2) 

 zagospodarowany teren wokół Gmachu Głównego (6,19 ha) 

 wykonane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zbiorniki retencyjne, 

przepompownie, elektroenergetyczne, techniczne oraz przyłącze c.o. 

MLP wskazało dwa bezpośrednie cele realizowanej inwestycji: 

 wdrożenie pionierskiego w Małopolsce projektu utworzenia parku kulturowego - 

jednego z pierwszych planowanych 56 parków - traktowanych jako nowa forma 

ochrony, utrzymania i przywracania zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego; 

 rozwój Muzeum w wymiarze infrastruktury, instytucjonalnym i ekonomicznym - 

instytucji kultury o ponadregionalnej sile oddziaływania. 

Wpisują się one w cel całego działania, w ramach którego realizowany był projekt,  

a mianowicie - podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienie 

funkcji metropolitarnych obszaru. Sposobem jego osiągnięcia była przede wszystkim: budowa 

Gmachu Głównego Muzeum, rewitalizacja społeczna i kulturowa zdegradowanego obszaru 

dawnego lotniska, wprowadzenie nowych i atrakcyjnych produktów kulturowych (założono, że w 

2014 roku oferta MLP przyciągnie 44 000 odbiorców), stworzenie nowych  

i trwałych miejsc pracy (założono utworzenie 7 nowych etatów), wykonanie infrastruktury 

teleinformatycznej ułatwiającej świadczenie usług publicznych, realizacja programów 

edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych i walorów turystyczno-

rekreacyjnych dawnego lotniska. 

Na etapie wniosku MLP zadeklarowało zdolność do zapewnienia trwałości projektu, powołując 

się na fakt finansowania z budżetu Województwa Małopolskiego, wieloletnią działalność statutowa, 

ochronę prawną wynikającą ze statusu instytucji kultury, wypracowaną markę oraz dotychczasowe 

sukcesy w realizacji zadań inwestycyjnych. Środki finansowe przeznaczone na ofertę kulturalną 

pochodzić miały przede wszystkim od organizatora (Województwo Małopolskie), a dodatkowo:  

z dochodów własnych, dotacji celowych (z budżetu państwa, miasta), z krajowych funduszy 

celowych, funduszy europejskich, źródeł prywatnych oraz środków MKiDN. 

Bieżąca oferta kulturalna Muzeum Lotnictwa Polskiego, możliwa w dużej mierze dzięki realizacji 

projektu, to przede wszystkim: 

 wystawy stałe (samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, silniki lotnicze  

i inne), 

 wystawy czasowe,  

 działalność biblioteczna,  

 działania edukacyjne (warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla studentów, 

lekcje muzealne, pokazy filmów lotniczych, zajęcia dla seniorów, jak również zajęcia 

dla wszystkich, bez podziału na wiek),  

 działalność wydawnicza.  

Dodatkowe aktywności kulturalne, jakie udało się odnotować w ciągu 2017 roku to: 

współorganizacja IV Forum Przestrzeni Małopolska, uzyskanie dofinansowania na projekt 

„Stworzenie wirtualnego Muzeum Lotnictwa Polskiego wraz z digitalizacją, opracowaniem  

i udostępnieniem zbiorów”, konkurs pieśni patriotycznej, współorganizacja festiwali (Festiwal 
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Filmów Lotniczych, Festiwal Modelarski), spotkania z interesującymi osobistościami, organizacja 

Galii Sukcesów (skierowanej do dzieci biorących udział w programie edukacyjnym „Akademia 

Przyszłości”, Piknik Lotniczy, organizacja zlotu charytatywnego w ramach, którego zostały 

zorganizowane pokazy i przejazdy samochodów do driftu oraz prezentacje pojazdów sportowych, 

Bieg Pamięci (upamiętniający Żołnierzy Wyklętych). Wymienione wydarzenia zdecydowanie 

pokrywają się z działalnością statutową instytucji. 

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie za rok 2017 sporządzono dokładną analizę bieżącej oferty kulturalnej placówki oraz jej 

działalności. W kwestii gromadzenia zbiorów muzealnych placówka pozyskała drogą kupna lub 

darowizn 195 eksponatów. Pozyskano także 394 archiwalia i 560 zbiorów bibliotecznych. Muzeum 

wykonało 172 kwerendy oraz udzieliło 87 informacji naukowych. W 2017 roku Muzeum dokonało 

także wprowadzenia 593 rekordów w ramach procesu testowego wirtualnej platformy - serwisu 

Muzeum Lotnictwa Polskiego.  

Muzeum w ramach swojej działalności prowadzi 9 następujących wystaw stałych, dostępnych także 

w roku 2017: „Swego nie znacie”, „Skrzydła Wielkiej Wojny”, „Historyczny hangar 2 Pułku 

Lotniczego”, „Silnikownia”, „Aleja Migów, Ekspozycja Plenerowa, Między Wschodem  

a Zachodem...”, „Agrolotnictwo”, „Ekspozycja w Gmachu Głównym”.  

Muzeum Lotnictwa w Krakowie udostępniło zwiedzającym następujące wystawy czasowe: 

Wystawa prac plastycznych Tomasza Puchera, Nowe nabytki Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie, Wystawa Stowarzyszenia Spotterów EPKK, Wystawa malarska pt. Level Sky - 

Poziom Niebo, Samoloty komunikacyjne w Polsce przedwojennej. Placówka zorganizowała także 

wystawy czasowe poza swoją siedzibą takie jak: prezentacja wystawy biograficznej  

o Bohdanie Arztcie w czasie „Sikorski Model Show” w Stalowej Woli, prezentacja wystawy  

o Bolesławie Orlińskim w czasie „Sikorski Model Show” w Stalowej Woli, prezentacja wystawy 

biograficznej o Bolesławie Orlińskim w czasie balu lotników w Warszawie, Wystawa Promocyjna 

w Porcie Lotniczym na Balicach, Wystawa Promocyjna w czasie Air Show  

w Radomiu, Wystawa Promocyjna w czasie targów MSPO w Kielcach.  

Muzeum w 2017 roku podjęło się także działań edukacyjnych dla konkretnych grup społecznych:  

 Lotnicze przedszkole: 41 zajęć dla najmłodszych, 1072 uczestników,  

 Kino Lotnik: 70 projekcji, 718 widzów, 

 Klub Dyskusyjny MLP: 20 spotkań, 560 uczestników, 

 Niepełnosprawni 2017: 52 zajęcia, 892 uczestników,  

 Aerolaboratorium: 163 zajęcia, 3852 uczestników, 

 Wykłady dla studentów: 17 zajęć, 441 uczestników, 

 Spotkania przy samolocie: 40 spotkań, 476 uczestników.  

Zajęcia edukacyjne:  

 Lekcje muzealne: 75 lekcji, 3092 osoby,  

 Zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach Bonu Kultury: 65 spotkań, 1 963 osoby,  

 Przygody z wiedzą: 24 spotkania, 690 osób, 

 Urodziny: 33 spotkania, 547 osób, 

 Warsztaty modelarskie: 10 spotkań, 69 osób, 

 Ferie: 8 zajęć, 293 osoby,  

 Wakacje: 8 zajęć, 178 osób, 

 Pakiet edumuzo: 1 spotkanie, 45 osób. 
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Placówka w 2017 roku wzięła także udział w następujących konferencjach naukowych  

i imprezach zewnętrznych: Konferencja naukowa „Między niebem, a ziemią - współdziałanie sił 

powietrznych i wojsk lądowych” w Wyższej Szkole Oficerskiej w Dęblinie, Prelekcja na otwarciu 

wystawy poświęconej Antoniemu Kocjanowi w Olkuszu, Warsztaty integracyjne dla pracowników 

„Promocja i komunikacja z odbiorcami” w Zakopanem, Bal Lotników w Warszawie, „Pamiętam jak 

wczoraj - Kraków ostatnich dekad”, Piknik Dzielnicy Prądnik Czerwony, Akcja „Rowerowy Maj”, 

Targi Książki w Krakowie, 8 Noc w Instytucie Lotnictwa, „Militaria w Popkulturze” w Krakowie, 

Kultura 60+, „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”.  

Muzeum w 2017 roku udostępniło 2513 archiwaliów oraz 58 sztuk zbiorów bibliotecznych. 

Zorganizowano także projekt „Eskadrylla Niepodległej” w ramach programu „Patriotyzm jutra”, 

realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W ramach projektu odbyło się 20 zajęć, 

w których wzięło udział 611 osób. Muzeum zrealizowało także cykliczną imprezę „Małopolski 

Piknik Lotniczy”. Placówka w swoich działaniach współorganizowała następujące wydarzenia: 

Wilczy Bieg, Balony na ogrzane powietrze, Świadoma mama, Zlot Charytatywny dla Maćka, 

Warsztaty organizowane przez portal familia.pl, Noc Muzeów, Festiwal modelarski, Narodowe 

czytanie, OH 4 - spotkanie z fotografem lotniczym, Eskadrylla - Konkurs Pieśni Patriotycznej, Dzień 

Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, Podchody z Biało-Czerwoną, War Thunder, Fly Film 

Festiwal, Europejskie Dni Dziedzictwa, Dzień Dziecka, Konferencja Form Przestrzeni.  

Placówka podjęła się także realizacji filmu dokumentalnego „Niebo nad Małopolską” we 

współpracy z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. 

Tabela 34. Działalność Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Cykliczna impreza  1 

Edukacja - zajęcia 8 

Edukacja - działania  7 

Imprezy współorganizowane  17 

Kwerendy naukowe  172 

Pozyskanie archiwaliów  394 

Pozyskanie eksponatów  195 

Pozyskanie zbiorów bibliotecznych  560 

Projekt edukacyjny  1 

Udostępnienie archiwaliów  2 513 

Udostępnienie zbiorów bibliotecznych  58 

Udział w konferencjach naukowych i imprezach 

zewnętrznych  
12 

Udzielenie informacji naukowych  87 

Wprowadzenie rekordów do platformy internetowej  593 

Wystawy czasowe 5 

Wystawy czasowe poza siedzibą MLP 6 

Wystawy stałe  9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za 2017 rok Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę). W latach 2011-2015 

odnotowano zdecydowany wzrost (z roku na rok) liczby odbiorców. Można zatem założyć, że dzięki 

inwestycji placówka systematycznie buduje swoją frekwencję. W latach 2016-2017 zaobserwowano 

mniejszą liczbę odbiorców w stosunku do roku 2015, jednak wyższą niż w latach wcześniejszych. 
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Wykres 24. Frekwencja w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w latach 2011-2017 

 

Analizie zostało poddane także sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 rok. Pod uwagę został 

wzięty rachunek zysków i strat. Z analizy danych finansowych wynika, że mając na uwadze całość 

finansowej działalności Muzeum zysk netto wyniósł ponad trzysta tysięcy złotych. Prześledzono 

również sprawozdania za rok następujący po zakończeniu inwestycji. Wynika z niej, że w 2011 roku 

Muzeum miało stratę netto w wysokości 1 735 068,27 złotych. 

Tabela 35. Sytuacja finansowa Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w 2011 i 2016 roku  

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  768 765,78 4 771 388,02 

Pozostałe przychody operacyjne 236 798,62 2 136 794,22 

Przychody finansowe 18 822,10 16 643,86 

Zysk (strata) netto  - 1 735 068,27 324 159, 56 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2011 i 2016 rok - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Placówka posiada koncepcję planu strategicznego, rozpisaną na lata 2011-202066. Zawiera ona 

analizę dotychczasowej działalności Muzeum (stan na 2011 rok), a także analizę zmian  

w funkcjonowaniu Muzeum, jakie zaszły dzięki zrealizowanej w nim inwestycji (głównie pod 

wpływem budowy gmachu Muzeum) oraz analizę SWOT.  

Jako podstawę rozwoju instytucji wskazano trzy cele strategiczne: 

 Rozwój programowy i infrastrukturalny instytucji jako Muzeum o profilu 

historycznym i technicznym. 

 Podnoszenie jakości przestrzeni publicznej w obszarze Lotniczego Parku 

Kulturowego poprzez działania rewaloryzujące historyczny krajobraz oraz 

wprowadzające nowoczesne rozwiązania architektoniczne i techniczne. 

 Rozwój ekonomiczny Muzeum, w tym podnoszenie poziomu samofinansowania 

instytucji. 

                                                           
66 Rozwój Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w latach 2011-2020. Koncepcja planu strategicznego udostępniona 
przez Muzeum. 
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Realizacja tak sformułowanych celów ma być podporządkowana wytycznym, wskazującym, iż 

należy przede wszystkim: 

 Upowszechniać i promować wiedzę o lotnictwie na najszerszym tle historycznym  

i kulturowym; 

 Chronić, dokumentować, restaurować, opracowywać, udostępniać i promować 

wszelkie, materialne i niematerialne dzieła oraz ślady lotniczego dziedzictwa; 

 Budować i promować postawy zrozumienia, szacunku lecz i krytycyzmu w stosunku 

do przeszłości;  

 Przyczyniać się do zintegrowanej edukacji kulturowej oraz ekologicznej; 

 Realizować założenia aktywnej ochrony - a więc scalania, zarządzania i urządzania 

historycznych terenów lotniczych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny w docelowej 

formie ustawowej parku kulturowego; 

 Generować, rozwijać i kształtować wszelkie inicjatywy obywatelskie  

i środowiskowe, pozwalające na ekstrapolację działalności Muzeum do skali miasta, 

regionu czy kraju; 

 Przeciwdziałać niekorzystnym tendencjom komercjalizacji, trywializacji  

i karnawalizacji historii i równocześnie kreować najbardziej atrakcyjne sposoby jej 

rzetelnego przekazu i godnego wykorzystania. 

Uszczegółowieniem powyższych wytycznych i wpisanych w nie celów strategicznych są cele 

operacyjne zaprezentowane w poniższej tabeli.  

Tabela 36. Cele strategiczne i powiązane z nimi cele operacyjne i działania Muzeum Lotnictwa Polskiego na 

lata 2011-2022 

I CEL STRATEGICZNY –  

ROZWÓJ PROGRAMOWY I INFRASTRUKTURALNY INSTYTUCJI JAKO MUZEUM O PROFILU HISTORYCZNYM I 

TECHNICZNYM 

Cele operacyjne:  

 Systematyczne wzbogacanie oferty Muzeum jako instytucji gromadzącej i udostępniającej zabytki 

techniki oraz materiały dokumentacyjne związane z historią i rozwojem lotnictwa 

 Rozwijanie badawczej i naukowej działalności Muzeum 

 Rozwijanie działalności edukacyjnej 

 Wzmocnienie zasobów ludzkich 

 Rozwijanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami o podobnych celach 

II CEL STRATEGICZNY –  

PODNOSZENIE JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBSZARZE LOTNICZEGO PARKU KULTUROWEGO 

POPRZEZ DZIAŁANIA REWALORYZUJĄCE HISTORYCZNY KRAJOBRAZ ORAZ WPROWADZAJĄCE 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I TECHNICZNE 

Cele operacyjne: 

 Rewaloryzacja zabytkowej zabudowy Muzeum 

 „Heksagon”. Ekspozycje kubaturowe Muzeum, do zrekonstruowania na pozyskanych w roku 2009 

terenach, dawnej zachodniej grupy hangarowej 2 Pułku Lotniczego 

 Nowe ekspozycje przestrzenne w Muzeum 

 Skuteczne promowanie instytucji poprzez projekty 

III CEL STRATEGICZNY –  

ROZWÓJ EKONOMICZNY MUZEUM, W TYM PODNOSZENIE POZIOMU SAMOFINANSOWANIA INSTYTUCJI 

Cele operacyjne: 

 Efektywne wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania 

 Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania 

 Rozwijanie funkcji usługowych Muzeum 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozwój Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w latach 2011-2020. Koncepcja planu 

strategicznego. 

Strategia opisuje także oraz uzasadnia konkretne działania, które powinny być podjęte w celu 

osiągnięcia poszczególnych celów operacyjnych, co świadczy o gruntownym i dość precyzyjnym 
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przemyśleniu sposobu, w jaki wytyczne rozwojowe Muzeum będą wdrażane. Za mankamenty 

dokumentu można uznać natomiast mniej precyzyjne (lub w ogóle niedookreślone) zadania 

związane np. ze wzmocnieniem zasobów ludzkich, rozwojem współpracy z innymi podmiotami  

o podobnych celach, nowymi ekspozycjami, pozyskiwaniem alternatywnych źródeł finansowania.  

Niemniej jednak na podstawie analizy dokumentu można uzyskać dość jasny obraz zarówno 

misji i wizji rozwoju Muzeum, jak i jego planów na kolejne lata działalności. 

Podsumowując dokonaną analizę, Muzeum Lotnictwa Polskiego prowadzi różnorodną działalność 

- m.in. wystawy czasowe, warsztaty i lekcje muzealne, wykłady, coroczny Piknik Lotniczy. 

Placówka odpowiednio wykorzystuje swoją przestrzeń, organizując interdyscyplinarne działania, 

budując tym samym wzrost frekwencji. Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

osiągnęła zysk. Muzeum Lotnictwa posiada także koncepcję planu strategicznego, co świadczy  

o prowadzeniu długoterminowej polityki działalności. 

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a także uzyskane w wywiadach swobodnych 

wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentantów trzeciego sektora, przedstawicieli badanej 

instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Czyżyny uległy na przestrzeni ostatnich 10 lat przeobrażeniom. Dla mieszkańców dzielnicy 

najbardziej widoczne są zmiany na rynku nieruchomości, które potwierdziła również analiza cen 

nieruchomości. Wzrost atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej Czyżyn przekłada się na 

gospodarkę w skali miasta. Mieszkańcy dostrzegają również polepszenie się sieci połączeń 

komunikacyjnych, co oddziałuje na jakość ich życia 

Wykres 25. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców dzielnicy Czyżyny na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Muzeum Lotnictwa Polskiego osadzone jest w tkance miejskiej, na którą oddziałuje, a zatem dzięki 

działalności instytucji region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie poddano więc hipotezy na 

temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci dokonywali wyboru 

odpowiedzi na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory z każdej strony 

skali (tzw. skala Likerta). To samo pytanie zostało zadane odbiorcom oferty instytucji. Podobnie, 

jak w przypadku ECM, odbiorcy okazali się bardziej entuzjastyczni w swych ocenach. 
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Wykres 26. Korzyści wynikające z funkcjonowania Muzeum Lotnictwa wskazane przez mieszkańców Czyżyn 

oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy w pierwszej kolejności podkreślają turystyczny wymiar inwestycji. Dla odbiorców 

istotna jest przede wszystkim płaszczyzna edukacyjna. Walory poznawcze Muzeum wydają się 

istotne, a ich znaczenie można próbować analizować w dłuższej perspektywie czasowej, jako 

pośredni wpływ na kształcenie się przyszłych specjalistów i rozwój nie tylko lotnictwa, ale  

i techniki. W części jakościowej badania pojawiały się wątki wpływu, jaki na badanych i ich 

zamiłowanie do techniki miało Muzeum.  

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Inwestycję infrastrukturalną w MLP 9 z pośród 12 przedsiębiorców uważa za sukces gospodarczy. 

Na temat wpływu gospodarczego, który w części ilościowej dostrzega nieco ponad połowa 

mieszkańców i odbiorców instytucji, wypowiadali się również uczestnicy części jakościowej badań. 

Większość z nich uznała, że projekt nie wywarł większego wpływu na gospodarkę, przy czym 

samą ideę szacowania wpływu inwestycji w obszarze kultury na gospodarkę oceniano jako raczej 

słuszną. Niektórzy badani, raczej intuicyjnie, niż w oparciu o fakty, starali się łączyć np. fakt 

realizacji wysokobudżetowych projektów z ożywieniem gospodarczym: 

Na pewno Muzeum jest bardzo prężne, jeśli chodzi o projekty. Jeżeli organizujemy 

jakiś projekt, to są środki na przeprowadzenie tego projektu, ale jeśli środki są duże, 

nie mam wiedzy na ten temat, to to też napędza gospodarkę przez to, że projekty są 

realizowane. [NGO] 

Inni, należący do wyjątków, byli skłonni rozdzielać sferę kultury oraz gospodarki,  

a przynajmniej nie łączyć ich w bezpośredni związek: 

Czy rolą Muzeum jest mówić o historii tego miejsca, o eksponatach, które tam się 

znajdują? [...] Czy raczej rolą Muzeum jest to, żeby współpracować  

i ożywiać, w jakiś sposób, rynek gospodarczy? Myślę, że nie należy łączyć tych dwóch 

rzeczy. Oczywiście jedno nie jest w stanie działać bez drugiego, ale moim zdaniem, 

bezpośrednią rolą Muzeum jest tylko i wyłącznie to, żeby przekazywać historię tego 

miejsca i informacje o obiektach. [współpracujący przedsiębiorca] 
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Patrząc na to, że Muzeum, Kraków i Małopolska zyskali nowoczesny budynek 

muzealny, nową wystawę, perspektywy rozwoju, zabezpieczenia zbiorów unikalnych 

w skali światowej wręcz, to to tylko można zapisać na plus i tego się nie da policzyć 

zerojedynkowo, bo to może różnie procentować w przyszłości. [samorząd] 

Jeśli chodzi o dzielnicę, w której realizowana była inwestycja, czy cały Kraków, to zwłaszcza badani 

pracujący w samorządzie podkreślali, że przy tak dużej skali różnych innych projektów  

i procesów zachodzących lokalnie i ponadlokalnie, wpływ jednej inwestycji nie ma istotnego 

znaczenia. Niektórzy badani domniemywali jedynie, że przy organizacji imprez przyciągających 

znaczną liczbę osób (jak np. Piknik Lotniczy) być może wzrastają obroty lokalnych sklepów 

spożywczych i małej gastronomii, lecz uznali, że nie ma to przełożenia na ich ogólną kondycję. 

Jeden z badanych przedsiębiorców zwrócił natomiast uwagę na rolę Muzeum jako miejsca 

przyciągającego organizatorów dużych imprez, co przekłada się na ich zyski: 

Poza tym, miejsce jest dość prestiżowe. Miejsce jest prestiżowe, jest unikalne, bo  

w zasadzie w środku miasta znajduje się teren, gdzie mogą się odbywać duże imprezy 

i te imprezy się tam odbywają. Więc niewątpliwie ma to wpływ na rozwój 

przedsiębiorczości, bo ktoś planując imprezę musi wziąć pod uwagę ilość osób, które 

na tą imprezę zostaną zaproszone czy też wpuszczone i to Muzeum na pewno spełnia 

te określone kryteria. Wszystkie inne tego rodzaju duże obiekty, bo to jest ponad 30 

hektarów, znajdują się już poza Krakowem. W Krakowie nie ma takiego obiektu, na 

którym można by zorganizować dużą imprezę, na przykład o charakterze imprezy 

masowej. [współpracujący przedsiębiorca] 

Nie potrafiono także wskazać, czy w związku z inwestycją pojawiły się nowe podmioty gospodarcze 

czy nowe miejsca pracy (choć powstały w samej instytucji). Wyjątkiem jest opinia przedsiębiorcy 

współpracującego z Muzeum, który powstawanie nowych podmiotów gospodarczych wiąże  

z rozbudową funkcji mieszkalnej okolic Muzeum, a tę pośrednio ze zrealizowanym projektem: 

[...] w związku z rozbudową osiedli, powstają sklepiki, gdzie jest sprzedawana między 

innymi żywność. Powstają zakłady fryzjerskie czy też inne zakłady. Nie śledzę tego, 

ale zwróciłem uwagę, że na pewno w tej okolicy dużo się dzieje. Czy ma to 

bezpośrednie przełożenie na bliskość Muzeum Lotnictwa Polskiego? Zdecydowanie 

tak. [współpracujący przedsiębiorca] 

Badani nie podjęli także wątku dotyczącego pobudzenia innowacyjności pod wpływem projektu. 

Jedynie jeden z badanych reprezentujący współpracujący podmiot gospodarczy zwrócił uwagę, że 

dzięki inwestycji w bardziej interesujący sposób prezentowana może być historia i tradycja 

lotnictwa, dzięki czemu młodzi ludzie mogą odkryć w sobie pasję konstruktorską i w przyszłości 

działać na rzecz innowacji w lotnictwie.  

Odmiennego zdania był natomiast przedstawiciel samej instytucji, który wskazywał konkretne 

przykłady wpływu działalności Muzeum (ściśle w związku ze zrealizowanym w nim projektem) na 

rozwój lokalnej gospodarki w określonych branżach, związanych przede wszystkim z działalnością 

eventową. Podkreślał przy tym, że tym samym Muzeum wpisuje się w kategorię instytucji 

„przemysłu kultury”, co nie do końca odpowiada jego sposobowi postrzegania placówki: 

Generuje również z racji tego, że organizujemy różnego rodzaju konferencje, bo 

przedtem nie mieliśmy takich możliwości, spotkania nawet te komercyjne, to generuje 

również sprzedaż usług. [...] to daje zarobek firmom po pierwsze organizującym tego 

rodzaju rzeczy, czyli to się nazywają firmę eventowe. [...] ja nie pracuję w kulturze, w 

muzeum. Ja według nowomowy pracuję w sektorze przemysł kultury, w przemyśle 

kultury, także ta nowomowa mnie po prostu denerwuje, ale tak jest. Firmy, które 

budują sceny, światła, aranżują różnego rodzaju infrastrukturę koncertową, są firmy 
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cateringowe…. Tutaj mnóstwo tych firm się przewija. Zawsze, jest spotkanie - trzeba 

podać kawę, jest kolacja - trzeba ją też podać, także na pewno generujemy jakiś tam 

ruch w usługach szeroko rozumianych. [instytucja kultury] 

Jeśli chodzi o wzrost atrakcyjności turystycznej okolicy, to badani dostrzegali wpływ inwestycji, 

jednak często niekoniecznie poprzez zauważalny wzrost liczby zwiedzających, ale poprzez sam fakt 

znaczącej różnicy między dawną a obecną infrastrukturą Muzeum - co samo przez się uznawano za 

przejaw wzrostu atrakcyjności turystycznej. 

[...] poza nowym budynkiem pojawiły się też dwa nowe hangary, jest hangar związany 

z I Wojną Światową, który jest przepiękny moim zdaniem, eksponaty, pojawił się 

hangar NATO, też jest świetnie wykonany, z oświetleniem. Teraz się pojawiły nowe 

wystawy jeszcze dodatkowe, planują jakiś tam remont następnych. Więc przychodząc 

do Muzeum 8 czy 9 lat temu, gdzie biura były zorganizowane w Domku Pilota, no to 

mało przyciągało. Ale teraz samo wejście na teren Muzeum, przejście przez 

ekspozycję, która się znajduje w budynku nowym, to już robi wrażenie. [podmiot 

współpracujący] 

[...] jest wyjątkowe Muzeum pod tym względem, więc samo w sobie stanowi atrakcję 

turystyczną, natomiast czy to powoduje dodatkową jakąś tam, nie wiem. Trudno 

powiedzieć. [NGO] 

Z wypowiedzi badanych wynika, że przyciąga raczej lokalnych turystów, mieszkańców samego 

Krakowa. Są wśród nich nawet stali bywalcy, na bieżąco śledzący ofertę wystawienniczą Muzeum 

i uczęszczający do niego regularnie. Badani niezwiązani bezpośrednio z działalnością Muzeum 

różnorodnie oceniają jego realny wpływ na wzrost zainteresowania turystów, zwłaszcza 

zagranicznych: 

[...] gdzie turysta z zachodu przyjedzie i będzie oglądał Muzeum Lotnictwa? Przecież 

wycieczki są po Rynku, są po Kazimierzu. Oni pływają nad Wisłą statkami, oni chodzą 

do Kopalni Soli. [okoliczny przedsiębiorca] 

No z mojej jakiejś obserwacji wynika stąd, że no jest coraz więcej ludzi, którzy 

zwiedzają to Muzeum, mało tego nawet i cudzoziemcy pytają się nieraz, jak do tego 

Muzeum tutaj dojść, bo przecież no ja jestem tak w linii prostej gdzieś ja wiem, 800 

metrów, może kilometr, prawda? [okoliczny przedsiębiorca] 

Powyższa opinia może skłaniać do zastanowienia się nad odpowiednim oznakowaniem drogi do 

Muzeum, zarówno dla turysty pieszego, jak i zmotoryzowanego. Dobrym już funkcjonującym 

przykładem jest przystanek komunikacji publicznej o nazwie nawiązującej wprost do Muzeum, 

jednak dla turysty nie korzystającego z takiego środka komunikacji jest to rozwiązanie mało 

przydatne. Warto zatem rozważyć zasadność umieszczenia w okolicy Muzeum dobrze widocznych 

i wielojęzycznych oznaczeń wskazujących trasę do instytucji.  

Inną opinię na temat turystycznej atrakcyjności placówki, opartą na własnych obserwacjach, 

prezentuje przedsiębiorca współpracujący z Muzeum: 

Widzę, jak jestem w Muzeum, że przychodzi, przyjeżdża, odwiedza Muzeum bardzo 

dużo wycieczek zza granicy. Więc to, w jakiś sposób, też promuje Miasto Kraków, co 

jest, uważam, bardzo ważne. [współpracujący przedsiębiorca] 

Opinię tę dzieli także przedstawiciel samorządu, podkreślając, że natężenie ruchu turystycznego, nie 

tylko zagranicznego, skutkowało m.in. modernizacją drogi dojazdowej do Muzeum czy remontem 

trakcji tramwajowej i stworzeniem nowego przystanku tramwajowego, z czego korzystają także 

okoliczni mieszkańcy. 



 

 114 

 nr strony 

Badani przedsiębiorcy, niewspółpracujący z Muzeum, nie dostrzegali, aby projekt w jakikolwiek 

sposób wpłynął na zmianę dochodów w ich firmach, przy czym podkreślali, że brakuje też ku temu 

podstaw ze względu na zupełnie odmienne branże niż ta, w której funkcjonuje Muzeum. Odnosząc 

się bezpośrednio do wpływu inwestycji na kondycję ich firmy wskazywali, że instytucja przyciąga 

ich klientów samą swoją widowiskową ekspozycją, natomiast zależność ta nie działa w drugą stronę 

(np. uczestnicy pikniku lotniczego nie odwiedzają przy okazji danej firmy i nie korzystają z jej 

usług).  

A tutaj wpływ Muzeum Lotnictwa na mnie nie ma żadnego znaczenia. Tak Panu mówię 

jeszcze raz, jak klienci u mnie są, jeżdżą na rowerach przed sklepem, zwłaszcza  

z dziećmi. Jak latają samoloty to jest wow, idziemy stąd na samoloty. Szkoda, że nie 

w drugą stronę w sumie [...]. [okoliczny przedsiębiorca] 

Jeden z badanych uznał, że związek między projektem a kondycją jego firmy może być natomiast 

pośredni - dzięki realizacji projektu wzrosła atrakcyjność mieszkaniowa okolicy, dzięki temu 

przyciąga ona większą liczbę osób, będących jego potencjalnymi klientami.  

O tym, że działalność Muzeum w formule będącej efektem projektu, bezpośrednio przełożyła się na 

rozwój firmy, ale i na jakość życia jej pracowników, wspomina natomiast przedstawiciel firmy 

współpracującej z placówką: 

Proszę Pani, tam jest około 1400 godzin w miesiącu, więc zatrudniłem 7 ludzi, którzy 

wykonują tą pracę bezpośrednio na miejscu. To się przekłada z kolei na ich jakość 

życia, tak? Otrzymują wynagrodzenia, biorą kredyty, kupują inne przedmioty, więc, 

tak jak już wspomniałem, to są naczynia powiązane. [współpracujący przedsiębiorca] 

Co do znaczenia inwestycji dla niwelowania barier rozwojowych miejscowości, to, podobnie, jak 

w przypadku ogólnego wpływu na gospodarkę, badani podkreślali, że w tak dużym mieście trudno 

mówić o istotnej roli jednego projektu. Zgodzono się natomiast z tym, że inwestycja. Muzeum 

Lotnictwa wpisuje się w model Inteligentnych Miast. Jako konkretny przykład podano np. fakt 

utworzenia przystanku tramwajowego przy Muzeum, ułatwiającego dotarcie do niego - pozostaje 

pytanie, czy tego rodzaju działanie odzwierciedla rozwój miasta w kierunku koncepcji smart cities, 

ale jest to subiektywna interpretacja badanego, któremu przedstawiono definicję tej koncepcji. 

Innym przykładem - podobnie dyskusyjnym, jeśli chodzi o jego wpisywanie się w koncepcję smart 

cities - jest posiadanie przez Muzeum unikatowych na skalę światową eksponatów, co samo w sobie 

stanowi według jednego z badanych przejaw kreatywności. 

Więc, jest to jakieś kreatywne. Będziemy organizować w mieście rzeczy, które są 

unikatowe w skali świata, w Polsce, będzie to miało wpływ na całość. [podmiot 

współpracujący] 

Zdiagnozowanie wpływu inwestycji na gospodarkę podjęto również poprzez analizę wpływów  

z podatków PIT i CIT do budżetu gminy, w której mieści się MLP, a także zmian w poziomach 

dochodu budżetu gminy, liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych (w tym  

w sektorach kreatywnych) a także zmiany poziomu bezrobocia i zatrudnienia.  

Kraków jest jedynym miastem, w którym analizie poddano aż trzy projekty infrastrukturalne  

z zakresu kultury. Najdłużej realizowany z projektów, pn. „Budowa Muzeum Tadeusza Kantora 

oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - Cricoteka”, miał miejsce w latach 

2007-2014. Dwa pozostałe projekty trwały po 3 lata: „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego  

w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego”: 2008-2010, a także 

„Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki”: 2010-2012. Należy więc wziąć pod uwagę niemożność 

wyabstrahowania relacji pomiędzy danymi a indywidualnie ujmowanymi instytucjami, ponieważ 

terminy ich realizacji pokrywają się, a analiza prowadzona jest na poziomie miasta.  
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Na przestrzeni ostatnich 14 lat daje się dostrzec tendencję wzrostową w dochodach uzyskiwanych 

przez miasto z podatków od osób fizycznych. W latach 2008-2012, czyli w trakcie realizacji 

wszystkich trzech projektów z zakresu kultury, wpływy z podatków PIT wzrosły o 55 mln zł. Rok 

2013 natomiast, przyniósł miastu znaczny spadek dochodów z podatków od osób fizycznych  

(o przeszło 168 mln zł), jednak przez kolejne lata miasto notowało już stały wzrost wpływów: o 335 

mln zł w ciągu 5 lat, co świadczy o dynamicznym rozwoju gospodarki miasta Krakowa. Trudno 

natomiast mówić o wpływie badanych projektów na zmiany notowane w dochodach uzyskiwanych 

z podatków od osób fizycznych.  

Wykres 27. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Krakowa (w zł.) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując dochody miasta z podatków CIT, lata realizacji projektów (2008-2012) były czasem 

spadku sum wpływających do budżetu Krakowa. Co ciekawe, ów spadek zapoczątkowany został po 

roku rekordowym pod względem wpływów (2008), kiedy to budżet miasta wzbogacił się o niemal 

120 mln zł w wyniku rozliczeń podatków przez osoby prawne. Od roku 2013, czyli po ukończeniu 

realizacji dwóch z analizowanych projektów (MOS, Muzeum Lotnictwa Polskiego), Kraków 

notował stały wzrost wpływów z podatków CIT. 

Wykres 28. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

W latach 2006-2016 przychody budżetu miasta Kraków, podobnie jak w prawie każdej  

z analizowanych gmin, uległy niemal podwojeniu. Największą zmianę w stosunku do roku 

poprzedniego zanotowano w roku 2016, kiedy przychody wzrosły o 514 444,42 złotych. Jeśli chodzi 

o odsetek przychodów w Dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) 
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w stosunku do całości, to kształtuje się on na poziomie zbliżonym do tego, jaki odnotowują 

Wadowice. Najwyższy był w roku 2008, najniższy w 2010, co świadczy o braku wyraźnej tendencji 

wzrostowej czy spadkowej w tym zakresie. Jeśli chodzi o wpływ projektów infrastrukturalnych 

zrealizowanych w Krakowie na przychody gminy czy wzrost zamożności mieszkańców, 

przekładający się na wyższe przychody w Dziale 756, to podobnie, jak w przypadku 

nowopowstających podmiotów gospodarczych czy tendencji na rynku pracy, uznano, że ze względu 

na wielkość ośrodka i liczbę działających w nim podmiotów, także tych w sferze kultury, próba jego 

szacowania na podstawie danych zastanych będzie mało efektywna. 

Badani przedsiębiorcy (w stosunku 3 na 6) dostrzegają pozytywny wpływ inwestycji na swoje 

dochody, a 4 na 6 dostrzega wzrost liczby klientów. Natomiast 3 z nich uważa również, że dzięki 

inwestycji wzrosła wartość firmy.  

W wyniku realizacji badań sprawdzono wskaźnik dochodu w Krakowie przypadającego na 

mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycje i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty 

dochodu gminy z 2413,46 w roku 2007 do 2752,70 zł w roku 2011. Można zaobserwować niewielki 

wzrost dochodu, jednak należy być ostrożnym w kwestii wpływu placówki na ten wskaźnik, ze 

względu na ogólną sytuację gospodarczą i dużą ilość wpływających na nią czynników oraz przede 

wszystkim duży obszar miasta. 

Tabela 37. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Krakowa z wyodrębnieniem kwoty  

i odsetka przychodów w Dziale 756 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 
ODSETEK PRZYCHODÓW Z 

DZIAŁU 756 

2006 2 327 230,40 bd. bd. 

2007 2 809 318,19 bd. bd. 

2008 2 990 770,61 1 514 940,43 50,7% 

2009 3 160 518,45 1 445 576,78 45,7% 

2010 3 384 810,20 1 452 825,81 42,9% 

2011 3 336 490,73 1 541 056,72 46,2% 

2012 3 445 907,82 1 561 454,96 45,3% 

2013 3 735 659,62 1 652 165,70 44,2% 

2014 4 048 337,18 1 796 461,10 44,4% 

2015 4 135 985,73 1 879 614,20 45,4% 

2016 4 650 430,14 2 048 635,38 44,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Ze względu na pozycję Krakowa jako stolicy województwa i jej głównego ośrodka życia społeczno-

gospodarczego, liczba podmiotów, które co roku rejestrują się na jego terenie, jest około dziesięć 

razy wyższa, niż w przypadku drugiego co do wielkości miasta Małopolski, czyli Tarnowa. Wydaje 

się, że ze względu na skalę zjawisk katalizujących rozwój gospodarczy w Krakowie, analizowanie 

powiązań między realizowanymi projektami w obszarze kultury a liczbą noworejestrowanych 

podmiotów gospodarczych nie przyniesie wartościowych rezultatów. Niemniej jednak, jako punkt 

odniesienia do dalszych analiz, warto zobrazować liczbowo rozwój lokalnej gospodarki Krakowa. 

W latach 2009-2017 liczba nowych podmiotów w bazie REGON wahała się od 10 000 (w 2011 

roku) do niemal 12 000 (rok 2010 a następnie rok 2017). Lata 2015-2017 cechują się tendencją 

wzrostową, którą poprzedzało kilka lat ze zdecydowanie mniejszą liczbą nowych podmiotów. 
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Wykres 29. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach 

powiatu Krakowa w latach 2009-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Wśród branż, w których powstawało najwięcej nowych podmiotów, podobnie jak w niemal 

wszystkich poprzednio analizowanych gminach, pierwsze miejsce zajmuje działalność  

w Sekcji G, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 

w dziale 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi),  

w której powstało 12 264 podmiotów. Poza tym 5 432 podmiotów utworzono w Sekcji G dział 46 

(handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi), 5 409 w Sekcji J (informacja 

i komunikacja) w dziale 62 (działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana), a 5 379 w Sekcji Q dział 86 (opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna). 

Analizie została poddana także liczba nowo powstałych podmiotów gospodarczych w sektorze 

kultury i sektorze kreatywnym. W sektorach zdefiniowanych na potrzeby analizy jako sektory 

kultury i sektory kreatywne w latach 2007-2018 powstało łącznie 116 nowych podmiotów  

z powyższych sektorów zlokalizowanych w najbliższej okolicy MLP. Najwięcej podmiotów 

powstało w sekcji J - informacja i komunikacja (62.01.Z - działalność związana  

z oprogramowaniem) oraz sekcji M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (73.11.Z - 

działalność agencji reklamowych). Po latach realizacji inwestycji odnotowano niewielki wzrost 

podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz sektora kreatywnego. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, co ma związek z rozwojem 

tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem zarówno na poziomie polityk lokalnych, jak  

i ponadregionalnych. 
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Tabela 38. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2007-2018 w Krakowie (2008-2010 lata realizacji projektu)67 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Wydawanie 

książek 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 

Wydawanie gazet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
0 0 0 2 0 4 1 2 1 1 5 3 

                                                           
67 Do analizy zostały włączone ulice znajdujące się w najbliższej okolicy Muzeum Lotnictwa Polskiego, takie jak: al. Jana 

Pawła II, Izydora Stella-Sawickiego, Ułanów, Seniorów Lotnictwa, Markowskiego, prof. Michała Życzkowskiego, 
Spadochroniarzy oraz Janusza Meissnera.  
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Działalność w 

zakresie 

architektury 
1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
1 1 1 2 1 0 0 1 3 3 0 2 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 2 1 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

2 0 0 3 0 2 0 0 0 2 4 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

0 0 0 1 0 1 3 0 1 4 0 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 6 3 3 10 5 17 12 5 8 20 19 8 

źródło: opracowanie własne, CEiDG 

Krakowski rynek pracy cechuje się, na tle pozostałych gmin, najbardziej korzystnymi wskaźnikami, 

w tym przede wszystkim najniższą wśród nich stopą bezrobocia. W latach 2007-16 ani razu nie 

przekroczyła ona poziomu 7,6% (który osiągnęła w latach 2012-2013). Kraków odnotowuje też stale 

rosnącą liczbę osób aktywnych zawodowo (w latach 2007-2016 wzrost o 57,1 tys. osób), co 

częściowo spowodowane jest „drenowaniem” przez krakowski rynek pracy innych miejscowości 

regionu, jak objęte analizą Tarnów czy Nowy Sącz. 

Warto jednak dodać, że połowa przedsiębiorców wypowiadających się na temat poziomu 

zatrudnienia w związku z badaną inwestycją uważa, że liczba miejsc pracy wzrosła. W samym 

Muzeum w wyniku inwestycji powstało 7 nowych miejsc pracy.  
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Wykres 30. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Krakowa  

w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych 

zarejestrowanych 

 
 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

 

Analizie poddano również zmiany cen nieruchomości w otoczeniu instytucji. Muzeum Lotnictwa  

w Krakowie znajduje się przy al. Jana Pawła II 39. Kształtowanie się cen w otoczeniu tej instytucji, 

w której realizacja projektu przypadła na lata 2008-2010, zostało zaprezentowane na poniższym 

wykresie. Pod uwagę wzięto 903 transakcje, które zostały zrealizowane w latach 2008-2018. 

Wykres 31. Średnie ceny nieruchomości za m2 w okolicy MLP w latach 2008-2018  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Jak widać z zaprezentowanych danych, ceny nieruchomości za metr kw. zmieniały się. W roku 

następującym po roku ukończenia inwestycji średnia cena nieznacznie wzrosła, osiągając 

kwotę 5 598,18 zł za metr2. 

Co ciekawe, niższy średni poziom cen obserwuje się w roku 2008, czyli roku, w którym realizacja 

inwestycji dopiero się rozpoczęła. Można wysnuć przypuszczenie, że nagłośnienie działań 

związanych z realizacją projektu (właśnie w latach 2008-2010) mogło przełożyć się na wzrost cen 

w okolicy, która mogła być promowana ze względu na zmiany, jakie dotyczyły Muzeum, 

obejmujące budowę Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym również Gmachu 
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Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Mogło to przełożyć się na sposób promocji okolicy pod 

kątem jej atrakcyjności. Podsumowując, ceny nieruchomości w rok po rozpoczęciu inwestycji 

znacznie wzrosły, następnie w trakcie jej realizacji zmalały, pozostając jednak wyższe  

w porównaniu z okresem z początku realizacji projektu. W roku po zakończeniu inwestycji 

ponownie wzrosły, w latach kolejnych nieznacznie spadając.  

Najniższy średni poziom cen został odnotowany w 2013 roku (wówczas średnia cena za metr2. 

wynosiła 2 672,35 zł). Był on jednak spowodowany sprzedażą aż 24 działek po 494,28 metra2. 

każda. Ceny gruntów, które z zasady są niższe od cen mieszkań czy lokali użytkowych (których 

rekordową liczbę sprzedano w 2013 roku), wpłynęły na tak niski średni poziom cen.  

Wykres 32. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w okolicy MLP  

w poszczególnych latach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku cen za budynki mieszkalne i lokale użytkowe, średnie roczne są względnie stabilne. 

W roku następującym po roku ukończenia inwestycji średnia cena osiągnęła najwyższą wartość -  

6 370 zł za metr kw. Po 2011 średnia cena za metr co prawda zmalała, ale w kolejnych latach 

utrzymuje się na podobnym poziomie (w granicach 5 194,49 zł - 5 887,28 zł). Co więcej, są to 

wartości wyższe w porównaniu do roku rozpoczęcia inwestycji, czyli roku 2008 gdzie za m2 

budynku należałoby zapłacić średnio 4 066,12 zł.  

Wykres 33. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Kraków) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Jak wynika z analizy cen gruntów za m2 w otoczeniu Muzeum Lotnictwa, średnie są dynamiczne. 

Należy dodać, że w roku 2008, czyli w momencie rozpoczęcia inwestycji, w otoczeniu placówki nie 

odnotowano żadnych transakcji gruntów. Najwyższą wartość odnotowano w roku 2009 - 502,36 

zł/m2. Rok 2011 (zaraz po zakończeniu inwestycji) wydaje się być wyjątkiem, ale z analizowanych 
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danych wynika, że w tym czasie sprzedawało się wcale niemniej działek niż wcześniej - jednak dużo 

większych powierzchniowo i za mniejszą cenę za m2. Znaczny spadek średniej cen odnotowano  

w latach 2013-2014, ale w tym przypadku sytuacja jest podobna, jak w roku 2011. Rok 2013 jest 

rekordowy jeśli chodzi o liczbę transakcji, jednak dużych działek za mniejsze kwoty. W ostatnich 

latach średnie znów wzrosły i utrzymywały się na podobnym poziomie w okolicy 355-399 zł. 

Wykres 34. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów w okolicy MLP 

LATA LICZBA TRANSAKCJI  

2008 5 

2009 178 

2010 159 

2011 125 

2012 123 

2013 48 

2014 67 

2015 109 

2016 56 

2017 33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Podsumowując, ceny nieruchomości w rok po rozpoczęciu inwestycji znacznie wzrosły, by później 

nieznacznie zmaleć, ale w kolejnych latach utrzymywały się na podobnym poziomie. Wzrost liczby 

zrealizowanych transakcji w latach realizacji projektu i tuż po jego zakończeniu, zakładając brak 

innych czynników oddziałujących na otoczenie, świadczy o ożywieniu rynku nieruchomości  

w związku z prowadzoną inwestycją. 

Przechodząc do maksymalnych, minimalnych i średnich cen nieruchomości za metr2 

w poszczególnych latach szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione dla cen 

budynków mieszkalnych i lokali oraz gruntów w Krakowie. 

Wykres 35. Maksymalne, minimalne i średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w 

poszczególnych latach (Kraków)68 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

                                                           
68 Z analizy wyłączono najwyższą wartość za rok 2011, ponieważ znacznie przekraczała inne średnie. 
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Wykres 36. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Kraków) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku Krakowa trudno na podstawie danych dla miasta szacować wpływ gospodarczy 

którejkolwiek z badanych instytucji. Jest on jednak widoczny na podstawie analizy cen 

nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie MLP. Jest to istotny wskaźnik potwierdzający istnienie 

pozytywnego oddziaływania inwestycji na otoczenie gospodarcze, choć dostrzegany nie przez 

wszystkich mieszkańców (45,7%). Ponad połowa (56,1%) mieszkańców dostrzega natomiast wpływ 

projektu na podejmowanie innych inwestycji w miejscowości, dzielnicy (rozwój infrastruktury, 

wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni). 

Wpływ inwestycji na kulturę 

O ile relacja pomiędzy instytucjami kultury a gospodarką jest niejednoznaczna, od placówek  

o charakterze kulturalnym w sposób naturalny oczekuje się oddziaływania na kulturę. Dlatego 

mieszkańcy Czyżyn zostali poproszeni o ocenę zmian w szeroko pojętej kulturze - 40,7% dostrzegło 

zmiany na lepsze, 23,7% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze, a 26,3% nie dostrzega zmian  

w tym obszarze. Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców (95,1%) MLP pełni istotną rolę 

w ofercie kulturalnej Krakowa.  

Odbiorcy zgadzają się z opinią mieszkańców (odwrotnie niż w przypadku ECM, odsetek 

pozytywnych opinii jest niższy niż w przypadku mieszkańców) i także uważają, że placówka pełni 

istotną rolę w ofercie kulturalnej Krakowa (92,5% odpowiedzi). Warto zauważyć, że spośród osób 

które uważają że placówka nie pełni istotnej roli, odnotowano trzykrotnie więcej odbiorców płci 

żeńskiej, w szczególności w wieku 65 - 75 i więcej lat, posiadające zazwyczaj wykształcenie 

zawodowe. Samą ofertę instytucji odbiorcy oceniają pozytywnie (98,8%), z czego 57,7% ocenia ją 

bardzo dobrze, a 41,1% raczej dobrze. 

 

Wykres 37. Istotność Muzeum Lotnictwa w ofercie kulturalnej miasta w opinii odbiorców placówkę 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Z racji wyspecjalizowanego charakteru Muzeum trudno oczekiwać, by oddziaływało na szeroki krąg 

społeczności lokalnej. Nie dziwi więc, że jedynie 7,3% mieszkańców korzystających z oferty 

Muzeum Lotnictwa (stanowili oni 64,4% próby) uznało, że w pełni zaspakaja ono ich potrzeby 

kulturalne. Jednak już 30,5% przyznało, że czyni to w znacznym stopniu. Potrzeby ponad połowy 

(53,7%) są zaspakajane w niewielkim stopniu. Natomiast 8,5% mieszkańców Czyżyn stwierdziło, 

że Muzeum Lotnictwa w ogóle nie odpowiada ich potrzebom kulturalnym. 

Odbiorcy oferty niebędący mieszkańcami okolicy Muzeum, deklarują natomiast, że obecna 

oferta placówki jest dopasowana do ich potrzeb. Takiej odpowiedzi udzieliło 79,8% badanych, 

jedynie 20,3% było przeciwnego zdania, a wśród nich przeważały osoby z przedziału wiekowego 

65 - 75 lat i więcej oraz odbiorcy z wykształceniem zawodowym. Zdecydowanie większy odsetek 

odbiorców (w zestawieniu z mieszkańcami) deklarujących zaspokojenie ich potrzeb potwierdza, że 

Muzeum ma ze względu na charakter ekspozycji, sprecyzowany pod względem zainteresowań profil 

odbiorcy, który docenia jego ofertę. Nie bez znaczenia jest fakt, że działalność placówki inspiruje 

odbiorców do poszerzania swojej wiedzy, co zadeklarowało 79,8% z nich.  

Jak się okazuje Muzeum oddziałuje również na mieszkańców. Ponad połowa osób zamieszkujących 

Czyżyny (56,6%), które miały okazję skorzystać z oferty Muzeum Lotnictwa (64,4%) deklaruje, że 

działalność placówki oddziałuje na częstsze podejmowanie przez nich działalności edukacyjno - 

kulturalnej. Co ciekawe, taką deklarację złożyło 2 razy więcej kobiet.  

Znaczenie instytucji w gminie i jej oddziaływanie na region wiąże się nie tylko jej działaniami, ale 

również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. Dlatego istotnym jest 

oszacowanie liczby instytucji kultury oddziałujących na otoczenie i określenie miejsca badanej 

placówki pośród nich. Najważniejszą instytucją kultury w dzielnicy Czyżyny według mieszkańców 

jest Muzeum Lotnictwa (49,3% odpowiedzi), następnie Tauron Arena (25,6%) oraz Teatr Bagatela 

(5,9%). Jak widać, badani wskazywali również bardziej oddalone instytucje. Może to wynikać  

z trudności w przypomnieniu sobie ad hoc trzech (o tyle byli proszeni przez ankieterów) okolicznych 

instytucji. Mieszkańcy dzielnicy nie mają wątpliwości, że Muzeum jest najważniejszą instytucją 

kultury w okolicy.  

Tabela 39. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców Czyżyn 

Instytucja Procent wskazań 

Muzeum Lotnictwa 49,3% 

Tauron Arena 25,6% 

Teatr Bagatela 5,9% 

Opera 4,4% 

Nowohuckie Centrum Kultury 3,4% 

Teatr Słowackiego 2,6% 

Muzeum PRL-u 1,6% 

Muzeum Armii Krajowej 1,6% 

Teatr Ludowy 0,8% 

Multikino 0,8% 

MOCAK 0,8% 

Zamek Królewski na Wawelu 0,8% 

MOK 0,8% 

Klub Seniora 0,8% 

Fabryka Schindlera 0,8% 

Źródło: opracowanie własne 
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Muzeum Lotnictwa Polskiego cechuje również unikatowość w skali kraju (istnieją jedynie  

3 instytucje o zbliżonym profilu: w Łodzi, w Dęblinie i w Warszawie). 

Kwestię wpływu inwestycji na kulturę w regionie badani w części jakościowej projektu 

interpretowali przede wszystkim w kontekście kultywowania pamięci o tradycjach polskiego 

lotnictwa oraz polskiej historii i dziedzictwa narodowego w ogóle. Podkreślano, że Muzeum 

wykonało „skok z XIX do XXI wieku”, co umożliwia większą dbałość o posiadane zasoby, ich 

lepszą ekspozycję, pozyskiwanie nowych eksponatów.  

Ktoś złośliwie powiedział, że do Krakowa można przyjeżdżać oglądać „Damę  

z łasiczką” i 15 samolotów, które są w Krakowie, bo nigdzie indziej na świecie ich nie 

ma, bo są unikaty z początku lotnictwa i z okresu I wojny światowej, także na tym tle 

snujemy oczywiście pewnego rodzaju opowieść. [instytucja kultury] 

W tym kontekście badani uznali, że inwestycja zdecydowanie zwiększyła dostęp do oferty 

kulturalnej, chociażby z tego względu, że nowy budynek Muzeum oferuje odpowiednie warunki 

dla zwiedzających, czego nie można powiedzieć o infrastrukturze placówki sprzed realizacji 

projektu (prowizoryczne budynki, brak możliwości zwiedzania ekspozycji, gdyż uniemożliwiały to 

warunki atmosferyczne, brak kanalizacji). Nie bez znaczenia jest także możliwość nieodpłatnego 

zwiedzenia Muzeum. 

Jest alternatywa i dla dzieci, i dla osób, które niekoniecznie są nastawione finansowo 

na zakup biletu. Wtorek jest bezpłatny. Jest ta dostępność. [NGO] 

Wskazywano także na Piknik Lotniczy organizowany na terenach Muzeum jako wydarzenie 

przyciągające krakowian, ale i osoby spoza Krakowa. Badanym trudno było przy tym ocenić, czy 

pod wpływem realizacji projektu nastąpił wzrost zainteresowania tą imprezą. 

Nie wiem, jak było dawniej. Czy te pikniki były zawsze, czy nie, więc to jest na pewno 

wielkie wydarzenie i to nie tylko dla Krakowa. [...] Tym wydarzeniem interesuje się 

szersza społeczność. Muzeum wpisuje się w ożywienie kulturalne. [NGO] 

Do wyjątków należały głosy stwierdzające wprost, że lotnictwo nie wpisuje się w obszar kultury, 

a samo Muzeum nie przyczyniło się do upowszechnienia kultury Małopolski. Większość badanych 

skłonna była oceniać ofertę Muzeum jednak jako ofertę kulturalną. 

Na pewno się przyczyniła do popularyzacji tematyki Muzeum, czyli do historii lotnictwa, 

to tak. Jeżeli historia lotnictwa i kultura lotnicza oczywiście jest częścią szeroko pojętej 

kultury, to jak najbardziej przyczyniła się do popularyzacji, ale nie przyczyniła się na 

pewno do popularyzacji kultury Małopolski. Lotnictwo nie ma nic wspólnego z kulturą. 

[samorząd] 

Poza tym, inwestycja pośrednio przyczynia się do ożywienia życia kulturalnego Krakowa. 

Budynek Muzeum oferuje przestrzenie odpowiednie dla organizacji wydarzeń kulturalnych takich, 

jak koncerty i inne, których nie oferują inne tego typu instytucje. Odbywa się to  

w ramach komercyjnej działalności placówki (wynajem sal).  

Także bardzo dużo rzeczy się dzieje, choćby niedawne wydarzenie z Operą Krakowską, 

czyli u nas opera krakowska gości, odbywają się przynajmniej dwie imprezy rocznie 

organizowane z operą krakowską, gdzie właściwie Muzeum Lotnictwa, czysta technika 

wychodzi z ofertą do ludzi, których pasjonuje muzyka. [...] jest to przestrzeń, gdzie tu 

jest dobra akustyka, także opery krakowskie bardzo lubią tutaj śpiewać, a publiczność 

też uwielbia tu przychodzić ich słuchać z racji na tą akustykę. [instytucja kultury] 
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Pojawiły się zarówno głosy pozytywne i negatywne odnośnie komercyjnej działalności Muzeum. 

W negatywnym kontekście przywołano możliwość organizowania wesel w Muzeum, sugerując że 

instytucji tego formatu nie przystoi takie „rozmienianie się na drobne”.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Instytucje kultury mogą w różnorodny sposób oddziaływać na społeczeństwo, zmieniać jakość życia 

społeczności lokalnej. Może się to dziać zarówno poprzez ofertę i działalność merytoryczną 

instytucji, może również poprzez ingerencję w przestrzeń publiczną, choćby za sprawą architektury, 

czy uporządkowania przestrzeni. Wszyscy badani w części jakościowej zgodzili się, że projekt miał 

pozytywny wpływ na jakość życia społeczności lokalnej, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie 

instytucji. Budowa nowego gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego wiązała się z dużą - ocenianą 

pozytywnie - ingerencją w sąsiadujące z nim tereny zielone. To głównie z tego powodu w świetle 

wyników badań, wpływ inwestycji na społeczeństwo oceniany jest pozytywnie. Podkreślano przede 

wszystkim efekt w postaci uporządkowania przestrzeni (Park Lotników Polskich), która stała się 

bezpieczniejsza, bardziej przyjazna dla mieszkańców i zaczęła pełnić funkcje rekreacyjne, np. jako 

miejsce spacerów czy uprawiania sportu.  

Dla mieszkańców na pewno tych dwóch osiedli, tych od strony wojskowego osiedla oraz 

tego drugiego osiedla od trony Jana Pawła II, no to dla tych osób to jest realna 

przestrzeń parkowa. Jest ten park, ta część ogólnodostępna i to normalnie jest 

wykorzystywane przez mieszkańców i jak jest ładna pogoda to po prostu widać te tłumy 

ludzi. [NGO] 

[...] jesteśmy krótko mówiąc dla okolicznych mieszkańców, osiedli generalnie bardzo 

przyjaźni, bo po pierwsze parku nawet nie zamykamy w nocy, co jest o tyle sympatyczne, 

że mnóstwo ludzi np. biega o godzinie 4:00 rano, no bo chcą sobie pobiegać, odświeżyć 

w domu i dopiero jechać do pracy. [instytucja kultury] 

Sam gmach Muzeum podnosi natomiast atrakcyjność okolicy, choć w sposób pośredni. Nikt nie 

wspomniał, że gmach sam w sobie podnosi estetykę przestrzeni, że to ze względu na niego 

zainteresowanie zamieszkaniem w okolicy jest duże. Kilkoro badanych podkreśla raczej, że chodzi 

o samą obecność Muzeum i jej wpływ na zagospodarowanie przestrzeni. 

Całe Muzeum Lotnictwa [...] jakby broni tego fragmentu danego lotnictwa  

w Krakowie przed zabudową, przed intensywną zabudową, co powoduje, że ludzie  

z okolic chodząc tam na spacery po prostu. Jest to taka enklawa zieleni w coraz bardziej 

zabudowywanym obszarze mieszkaniowym. [samorząd] 

Odnosząc się do wpływu inwestycji na jakość życia, 16,3% mieszkańców oceniło go zdecydowanie 

pozytywnie (taką odpowiedź wskazało 3 razy więcej osób w wieku 15-24 lata w stosunku do 

pozostałych grup wiekowych), 27,6% raczej pozytywnie. Brak dostrzegalnego wpływu 

wyartykułowało 54,1% mieszkańców. Jedynie 2% uznało, że projekt wpłynął negatywnie na jakość 

życia. W celu pogłębienia zagadnienia mieszkańcy Czyżyn, jak i odbiorcy instytucji zostali 

poproszeni o ocenę wpływu w poszczególnych obszarach życia. 
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Wykres 38. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Czyżyn  

i odbiorców Muzeum Lotnictwa Polskiego69 

 

Źródło: opracowanie własne 

Okolice Muzeum po realizacji inwestycji postrzegane są jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. 

Jedna z badanych przedsiębiorczyń wprost stwierdziła, że chętnie by się tam przeprowadziła, przy 

czym barierą są dla niej ceny mieszkań. Podobną opinię wyraża inny przedstawiciel 

przedsiębiorców oraz badany z sektora pozarządowego. 

W pobliżu znajdują się dwa duże osiedla mieszkaniowe. No i muszę Pani powiedzieć, że 

kiedyś byłem zainteresowany kupnem mieszkania w tej okolicy, metr kwadratowy jest 

bardzo drogi, proszę mi wierzyć. [...] ludzie chcą mieszkać w tej okolicy, ze względu, 

między innymi, na duży park, gdzie można wyjść na spacer z psem czy z dzieckiem. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Jest Muzeum, więc nic innego nie powstanie. Zabudują to, co można zabudować i będzie 

spokojne zacisze. W centrum Krakowa. To, że jest już zawłaszczony teren pod Muzeum 

i że tam nic nie powstanie, żadna galeria, no to to jest duży plus. [NGO] 

Podobne argumenty podnosili także uczestnicy wywiadu grupowego, podkreślając, że inwestycja 

miała wyłącznie pozytywny wpływ na okolicznych mieszkańców, co przejawia się m.in. w treści 

ogłoszeń o sprzedaży mieszkań w okolicy Muzeum (podkreślających bliskość jego i parku). Jeden 

z badanych określił inwestycję jako „mało kontrowersyjny projekt”. 

W indywidualnych rozmowach podkreślano jednak, że pojawiają się pojedyncze głosy krytyczne, 

nie tyle wobec samego projektu, co wobec imprezy (Piknik Lotniczy) organizowanej na terenie 

                                                           
69 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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sąsiadującym z Muzeum. Co istotne, w przekonaniu większości badanych jest to jedyna impreza 

organizowana i nagłaśniania przez Muzeum. Przedstawiciel organizacji pozarządowej, która ją 

współorganizuje, przywoływał opinie mieszkańców niezadowolonych z faktu, że przyczynia się ona 

do powstawania takich negatywnych zjawisk, jak hałas czy natężenie ruchu powietrznego. Badany 

przedstawiciel NGO, jak również przedstawiciel Muzeum, podkreślali jednak, że są to głosy 

odosobnione, dotyczą wydarzenia organizowanego raz w roku, a także są konsekwencją nie tyle 

samego projektu infrastrukturalnego, co niefortunnego umiejscowienia bloków mieszkalnych  

w pobliżu dawnego lotniska.  

Na to się nic nie poradzi, ale to jest niezwiązane z Muzeum, w sensie bezpośrednio z 

działalnością. […] tzn. forma pikniku jest i to po tłumach mieszkańców Krakowa widać 

zdecydowanie, natomiast wywołuje to jakieś tam zastrzeżenia mieszkańców [...] [NGO] 

Podsumowując, żaden z badanych nie wyraził niezadowolenia z realizacji projektu, ani nie spotkał 

się z negatywnymi opiniami na temat zrealizowanej inwestycji. 

Badani nie dostrzegli, aby projekt w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu poziomu 

integracji społecznej. Na pewno zjawisko to nie dotyczy dzielnicy, w której funkcjonuje Muzeum, 

natomiast w najbliższym sąsiedztwie zamieszkują osoby, które, jeśli się integrują w związku  

z tematyką podejmowaną przez Muzeum, to dlatego, że są np. emerytowanymi pilotami i z tego 

względu tematyka ta jest im bliska. 

[...] dzięki właśnie temu nowemu obiektowi co zaistniał to jest sporo takich właśnie 

aktywności społeczności lotniczej, bo jest okazja spotkania, więc dość zaktywizowało to 

np. krakowski klub seniorów lotnictwa. [NGO] 

Badani przekonani byli również, że inwestycja oddziałuje na najmłodszych mieszkańców okolicy 

czy uczniów okolicznych szkół, którzy mają możliwość od najmłodszych lat zdobywać wiedzę na 

temat lotnictwa i rozwijać pasję.  

[...] tam gimnazjum było na ul. Seniorów Lotnictwa, to tam są klasy lotnicze jeszcze. Tam 

patronat był i współpraca jakaś była ujęta w to, więc to na pewno z tą szkołą, a oprócz 

tego jeszcze z tym nowohuckim, nie pamiętam jak się ta szkoła nazywa [...] [NGO] 

Zwiększenie integracji społecznej dzięki inwestycji dostrzega co prawda 41,3% mieszkańców, czyli 

osób bezpośrednio zainteresowanych zagadnieniem, jednak wzrost zaangażowania społeczności 

lokalnej deklaruje mniej - bo 23,9%. Biorąc pod uwagę zmiany, do których przyczyniła się 

inwestycja, omawiane aspekty dostrzegane są w mniejszym stopniu niż inne.  

Wykres 39. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Czyżyn w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wśród działań podejmowanych przez Muzeum Lotnictwa, które angażowałyby okolicznych 

mieszkańców głównie wskazywane są pikniki - 22,9%. Spora część mieszkańców przyznała, że nie 

zna takich działań - 52%.  

Tabela 40. Działania podejmowane przez Muzeum Lotnictwa angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Czyżyn 

INSTyTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Nie znam 52% 

Pikniki  22,9% 

Festiwale lotnictwa/pokazy samolotów  10,5% 

Akcje charytatywne 4,1% 

Spotkania 4,2% 

Grupa dla biegaczy  2,1% 

Imprezy integracyjne dla firm  2,1% 

Noc Muzeów 2,15% 

Źródło: opracowanie własne 

Badani w wywiadach pogłębionych również nie potrafili wymienić przedsięwzięć, które instytucja 

aktywnie podejmuje w kierunku zwiększenia integracji, zaangażowania czy spójności społecznej. 

Nie dostrzegli także, aby instytucja konsultowała swoje działania z otoczeniem społecznym  

i nie zaobserwowali ożywienia trzeciego sektora pod jej wpływem. Warto jednak wziąć pod 

uwagę, że w Krakowie istnieje 4 376 NGO, z czego 703 w obszarze kultury, więc być może jest to 

obszar niewymagający wsparcia. Muzeum tworzy raczej przestrzeń dla organizowania różnych 

aktywności, z której mogą korzystać także organizacje pozarządowe, o ile same zaproponują 

Muzeum nawiązanie współpracy. 

My już jakiś czas pracujemy i współpracujemy z Muzeum Lotnictwa Polskiego, więc 

można powiedzieć, że sami jesteśmy reklamą dla Muzeum. To jest fajne. Przekazujemy to 

dalej, by grono pracujące z osobami niepełnosprawnymi zainteresowało się  

i uczestniczyło w tego typu przedsięwzięciach. Przez to, że jest tam możliwość 

organizowania rzeczy dużych, to można reklamować i można zachęcać kolejne ośrodki  

i środowiska, żeby z tego korzystali. [NGO] 

Jeden z badanych przedstawicieli NGO, współpracujących z Muzeum od samego początku jego 

powstania, podkreśla, że pewne formy współpracy z instytucją naturalnie wynikają  

z zakresu działalności samego Muzeum oraz organizacji. Realizacja projektu nie przyczyniła się 

natomiast do większych zmian w zakresie współpracy: 

Trzeba pamiętać, że Muzeum prowadzi szerokie takie działania dydaktyczne, różne 

zajęcia dla dzieci, przedszkoli. Działamy w tym samym obszarze, więc jakby dla nas jest 

to naturalny partner i my jesteśmy naturalnym partnerem, więc dla nas ta współpraca 

jest po prostu naturalna. [NGO] 

Wyjątkiem jest tutaj współpraca, jaką Muzeum nawiązało z jedną z krakowskich organizacji 

pozarządowych, prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Współpraca przebiegała w ramach 

projektu polegającego na zaprezentowaniu w przestrzeniach instytucji prac wykonanych przez 

osoby niepełnosprawne, zainspirowanych tematyką lotniczą.  
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Nasza wystawa wisiała w głównym hangarze. Mieliśmy zorganizowaną aukcję tych prac, 

więc uważam, że Muzeum na pewno wpływa na to, że środowisko ma możliwość 

zobaczenia, że niepełnosprawni istnieją i że tworzą coś, co jest warte zobaczenia. Ich 

prace były piękne i się podobały. Sprzedawały się. Jak najbardziej pozytywnie można 

ocenić wpływ na społeczeństwo. [NGO] 

Osoby te mogą także odwiedzać Muzeum na preferencyjnych warunkach (darmowe zwiedzanie). 

Zarówno organizacja pozarządowa, jak i placówka, bardzo cenią sobie tę współpracę, dostrzegając 

w niej obopólne korzyści. Polegają one z jednej strony na zwiększeniu uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym, na docenieniu ich twórczości, rozwoju 

podstawowych umiejętności (np. w zakresie samodzielnego dotarcia do Muzeum), a z drugiej, na 

podniesieniu kompetencji pracowników Muzeum, w tym przede wszystkim przewodników, którzy 

mają okazję nauczyć się jak formułować swój przekaz, aby był on zrozumiały i atrakcyjny dla 

najbardziej wymagających odbiorców, jakimi są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tym 

kontekście można uznać, że inwestycja pozwoliła placówce podjąć funkcję integracyjną.  

Podjęliśmy tę współpracę również ze względu na to, żeby działania skierowane do osób 

niepełnosprawnych były celowe. Troszkę jesteśmy więc na zasadzie konsultanta, który 

wskazuje co by było dobre i co by bardziej trafiło do uczestnika z niepełnosprawnością. To 

nie są przypadkowe sytuacje i działania. Mam wiedzę na temat tego, że to jest konsultowane. 

[NGO] 

Ogólnie rzecz ujmując, inwestycja nie przełożyła się w znaczący sposób na zaangażowanie 

społeczności lokalnej w nowe inicjatywy, co podkreśla sam przedstawiciel instytucji: 

To nie jest tak, że jakieś takie specjalne zaangażowanie lokalnych [...] z powodu budowy tego 

obiektu, aczkolwiek on wygenerował większą współpracę ze szkołami [...] [przedstawiciel 

instytucji] 

Jeśli chodzi o zasięg wpływu zrealizowanej inwestycji, to nie przyciągnęła ona nowych osób spoza 

społeczności lokalnej, które zaangażowałyby się w okolicy w obszarze kultury czy życia 

społecznego, choć napływ nowej ludności, niekoniecznie zaangażowanej w życie społeczne  

i kulturalne dostrzega 65,3% mieszkańców. Zdaniem przedsiębiorcy, którego firma znajduje się  

w okolicy inwestycji, to o ile ktoś nie usłyszał o modernizacji Muzeum Lotnictwa, to  

w żaden sposób nie dostrzegłby tych zmian przejeżdżając czy przechodząc wzdłuż ulicy, przy której 

znajduje się placówka. Zmodernizowanego budynku nie widać z ulicy, a zdaniem badanego część 

samolotu, która wkopana jest przed wjazdem na posesję Muzeum, mająca być reklamą instytucji,  

w rzeczywistości jest antyreklamą.  

Z drugiej strony, placówka i jej oferta stała się zdecydowanie bardziej rozpoznawalna dzięki 

zrealizowanemu projektowi. Biorąc pod uwagę wypowiedzi badanych, przejawia się to m.in. 

poprzez: 

 wyróżnienie samego budynku i jego architektury kilkoma nagrodami międzynarodowymi 

i krajowymi (jak nominacja do Mies van der Rohe Award 2011 oraz główna nagroda za 

najlepszy betonowy budynek na świecie w konkursie Cemex Building Award 2011), 

 możliwość odpowiedniego zaprezentowania posiadanych zasobów (np. mundurów 

lotniczych, które wymagają odpowiednich warunków, m.in. zamkniętej przestrzeni), 

 utrzymujące się wśród większości badanych przekonanie, że Muzeum jako takie 

powstało dopiero wraz z realizacją inwestycji (brak wiedzy o tym, że działa już od lat 

60. XX w.). 
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Informacja o placówce znacząco zwiększyła swój zasięg, zarówno w skali lokalnej, jak  

i ponadlokalnej, a badani oceniają, że jest to zmiana stała. Respondenci nie mieli natomiast okazji 

zauważyć (poza przedstawicielem samej instytucji i jednym z przedsiębiorców), aby przyczyniła się 

ona znacząco do zwiększenia ruchu turystycznego w okolicy. Zdanie badanych w części jakościowej 

stoi jednak w sprzeczności z opinią mieszkańców, którzy w 91,4% są przekonani o ruchu 

turystycznego w okolicy. Również wzrastająca z roku na rok frekwencja pozwala sądzić, że 

Muzeum przyciąga turystów w tę część Krakowa. Być może jednak brak innych obiektów 

turystycznych w otoczeniu sprawia, że ta grupa odbiorców nie spędza w okolicy, poza zwiedzaniem 

Muzeum, czasu.  

W opinii 87,7% mieszkańców modernizacja Muzeum Lotnictwa podniosła prestiż Krakowa,  

a 96,9% z nich poleciłoby odwiedzenie instytucji znajomym lub rodzinie. 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Sytuacją idealną jest, 

gdy potrafi ona tak zbudować działania, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, z potrzebami 

potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego analizie 

poddany został zasięg oddziaływania oferty placówki. Niemal połowa (47,4%) mieszkańców 

stwierdziła, że inwestycja Muzeum Lotnictwa została zaplanowana z myślą o polskich turystach, 

36,1% - o mieszkańcach Małopolski, 11,% - o mieszkańcach miasta, natomiast 4,1% badanych 

wskazało jako odbiorców działalności instytucji turystów zagranicznych.  

Kwestia ta została podjęta również w badaniu jakościowym. Społeczność lokalna jest przede 

wszystkim odbiorcą oferty placówki. Jak pokazuje badanie ilościowe jedynie 11% badanych 

uważa, że oferta Muzeum jest nastawiona na lokalnego odbiorcę.  

Jak wspominano wcześniej, wyspecjalizowany profil Muzeum może utrudniać dotarcie do 

szerokiego grona mieszkańców. Z drugiej strony jednak, w ocenie badanych, w części jakościowej 

oferta placówki skierowana jest do wszystkich grup społecznych, nie wyróżniając w szczególny 

sposób żadnej z nich. Jest ona uniwersalna i dostosowana zarówno do odbiorców młodszych, jak  

i starszych, krajowych i zagranicznych. Wielu badanych podkreślało również, że działalność 

Muzeum, rozwinięta dzięki realizacji projektu, wpisuje się i być może wzmacnia tendencję do 

rozwoju polskiego lotnictwa. 

Nie wiem ile jest tego typu muzeów na terenie Polski, ale myślę, że jest to jakiś 

taki początek fascynacji lotnictwem. Mamy w Polsce Szkołę Orłów  

w Dęblinie, to muzeum może być jakimś przeciekiem do rozwijania pasji lotnictwa. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

W celu oceny realnego oddziaływania placówki na życie kulturalne Czyżyn, oszacowano poziom 

jej dotarcia do mieszkańców. Ponad połowa (64,4%) z nich odwiedziła MLP, z czego 40,7% 

uczyniło to kilkukrotnie, 23,7% było w Muzeum jeden raz (tej odpowiedzi udzieliło dwa razy więcej 

kobiet niż mężczyzn). Spośród 35,6% osób, które nie skorzystały do tej pory z jego oferty - 26,3% 

słyszało o instytucji (takie osoby w stosunku do pozostałych najczęściej deklarowały że MLP raczej 

nie pełni istotnej roli w ofercie kulturalnej Krakowa). Natomiast 9,3% badanych nigdy nie słyszało 

o Muzeum Lotnictwa.  

Osoby, które słyszały o Muzeum Lotnictwa, ale nigdy w nim nie były, spytano o przyczynę 

niekorzystania z oferty instytucji. Najwięcej osób (46,9%) za powód podało „nie znam jej oferty”, 

31,3% nie miało na to czasu, 18,8% wskazało na niedostosowanie oferty do zainteresowań, 9,4% 

mieszkańców wskazało za powód zbyt dużą odległość od miejsca zamieszkania i panującą  

w placówce atmosferę. 
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Wykres 40. Przyczyny niekorzystania z oferty Muzeum Lotnictwa przez mieszkańców Czyżyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy wskazali braki w ofercie kulturalnej okolicy, co może stanowić dla Muzeum 

drogowskaz, jak zawalczyć o publiczność rekrutującą się z mieszkańców dzielnicy. Ciekawym 

pomysłem jest kino plenerowe, w którym można by pokazywać cykle powiązane z lotnictwem, 

filmy, w których pojawiają się samoloty.  

Tabela 41. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Czyżynach w opinii mieszkańców  

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Jest wszystko  40% 

Kino w plenerze 12,5% 

Oferty dla seniorów  12,5% 

Koncertów  12,5% 

Wydarzeń na świeżym powietrzu  5% 

W ogóle więcej wydarzeń 2,5% 

Muzeum motoryzacji 2,5% 

Spotkań literackich 2,5% 

Inicjatyw związanych z Muzeum Lotnictwa 2,5% 

Dla dzieci 2,5% 

Festiwal gier 2,5% 

Teatru 2,5% 

 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Jedno z pytań badawczych, jakie postawiono w koncepcji badawczej, dotyczyło zmiany struktury 

demograficznej społeczności lokalnej w danej miejscowości (gminie). Należy zaznaczyć, że 

demografia jest obszarem, w którym odzwierciedla się bardzo wiele różnych procesów oraz 

czynników, wśród których czołowe miejsce zajmuje poziom jakości życia, możliwość znalezienia 

pracy oraz dostęp do podstawowych usług związanych z opieką i wychowywaniem dzieci. 

Zakładając, że inwestycje podejmowane w instytucjach kulturalnych mogą oddziaływać na strukturę 

wiekową ludności poprzez m.in. poprawę jakości życia, stworzenie możliwości do rozwoju 

zawodowego i osobistego, przeanalizowano, czy i jak inwestycja zrealizowana w MLP wpływa na 
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zmianę struktury demograficznej w kierunku zwiększenia w niej udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym.  

Kraków, na tle pozostałych analizowanych lokalizacji wyróżnia wzrastający od 2013 roku odsetek 

ludności w wieku przedprodukcyjnym (od 2007 roku wzrósł w sumie o 0,5 punktu). Wzrastał także 

odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (o 4,7 punktu). Tym samym wartość WOD zwiększyła 

się na przestrzeni lat z poziomi 51 do 64, a tempo tej zmiany także jest specyficzne wyłącznie dla 

Krakowa, gdy wziąć pod uwagę pozostałe gminy. Tendencja wzrostowa dotyczy także ogólnej 

liczby ludności Krakowa, która w roku 2016 wyniosła 765,3 tys. (wzrost w analizowanym okresie 

o 8,7 tys. osób). Przyczynia się to tego z pewnością dodatnie saldo migracji, cechujące Kraków 

nieprzerwanie od 2009 roku, gdy wynosiło 412 osób do 2016 roku, gdy osiągnęło poziom 1 807 

osób. 

Wykres 41. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Krakowa w latach 2007-2016 (w tys.) wraz 

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę, że projekty, które obejmuje badanie, realizowane w zlokalizowanych  

w Krakowie instytucjach kultury („Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie”, „Budowa 

Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - 

Cricoteka”, „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie”) realizowane były na 

przestrzeni lat 2007-2015, w których wskaźnik WOD systematycznie wzrastał, to trudno powiązać 

ich wpływ z procesami zachodzącymi w strukturze ludnościowej miasta.  

Inną formą oddziaływania instytucji na społeczność lokalną może być napływ w wyniku inwestycji 

ludności do miasta czy choćby przeciwdziałanie depopulacji. Kraków nie ma problemu z odpływem 

ludności. Trudno jednak dowieść, czy, która inwestycja i w jakim stopniu mogła się do tego 

przyczynić  
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Tabela 42. Migracje w latach 2006-2012 w Krakowie (Muzeum Lotnictwa) 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM  

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY  

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ  

2006 825 845 7 080 6 235 -20 427 447 

2007 358 267 7 051 6 784 91 427 336 

2008 -62 -224 5 611 5 835 162 459 297 

2009 412 161 6 338 6 177 251 514 263 

2010 416 110 6 771 6 661 306 584 278 

2011 975 645 7 128 6 483 330 673 343 

2012 738 510 6 317 5 807 228 561 333 

Źródło: opracowanie własne GUS 

Weryfikacji poddano również tezę na temat wpływu inwestycji na niwelowanie barier 

ograniczających szanse rozwoju poprzez wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem. Należy 

podkreślić, że według Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonego w roku 2011, odsetek 

mieszkańców Krakowa z wyższym wykształceniem wyniósł aż 33,7%. W przypadku Krakowa jest 

jednak niemożliwa analiza wyników pod ww. kątem z uwagi na dużą liczbę czynników 

zakłócających wyabstrahowanie relacji.  

Tabela 43. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012 - Kraków (Muzeum 

Lotnictwa) 

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2006 36 883 

2007 51 988 

2008 45 214 

2009 49 765 

2010 53 989 

2011 57 106 

2012 62 018 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Wpływ inwestycji na instytucję 

Inwestycje infrastrukturalne ingerujące w architekturę budynku zazwyczaj nie pozostają 

niezauważone. Powstaje jednak pytanie czy w ślad za nimi idą inne zmiany, wynikające  

z wykorzystywania nowej infrastruktury. W przypadku Muzeum Lotnictwa Polskiego 

zdecydowana większość (80,4%) odbiorców dostrzega zmiany w placówce na przestrzeni 

ostatnich 10 lat. Pośród odbiorców, którzy nie dostrzegają takowych przeważają osoby w wieku 

15-24 lata, co może wynikać z faktu, że nie pamiętają oni oferty Muzeum z czasów ich dzieciństwa. 

Respondenci zostali dopytani o charakter tych zmian. 



 

135 

Wykres 42. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Muzeum Lotnictwa Polskiego 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku MLP zmiany infrastrukturalne przyczyniły się do szerszych zmian, które były 

wskazywane częściej niż te pierwsze. Powstaje zatem pytanie czy zmiany infrastrukturalne były 

konieczne? Większość odbiorców (72,4%) przyznała, że były to zmiany niezbędne, by placówka 

nie pozostawała w tyle za innymi. Odbiorcy mieli możliwość odniesienia się do sposobu 

wykorzystania przestrzeni przez instytucję i poziomu wykorzystania możliwości infrastrukturalnych 

stworzonych dzięki inwestycji. Aż 92,5% badanych pozytywie ocenia wykorzystanie przestrzeni 

Muzeum Lotnictwa (z czego 43,1% bardzo dobrze, 49,4% raczej dobrze). Mieszkańcy korzystający 

z usług Muzeum Lotnictwa (stanowią oni 64,4% próby) również w 89,1% pozytywnie ocenili 

sposób wykorzystania infrastruktury placówki. Na nieprawidłowe wykorzystanie przestrzeni 

wskazywali głównie mężczyźni oraz osoby powyżej 40 roku życia. 

Spośród poszczególnych atrybutów infrastruktury najlepiej wypada aranżacja wnętrza, najmniej 

korzystnie zaplecze komercyjne.  
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Wykres 43. Ocena poszczególnych atrybutów MLP - opinia mieszkańców Czyżyn i odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kwestie analizy przestrzeni MLP podjęto również w obserwacji 70 . Jedynym mankamentem 

infrastruktury instytucji jest brak kawiarni, mocno odczuwalny, ponieważ w okolicy brak jest tego 

rodzaju infrastruktury. Należy jednak zaznaczyć, że z wypowiedzi pracowników Muzeum wynika, 

że kawiarnia kiedyś funkcjonowała w tym budynku, zapewne więc istniał powód jej zamknięcia. 

Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica charakteryzowała się wysokim 

poziomem czystości, co docenili również odbiorcy w badaniu ilościowym.  

W ramach badania dokonano obserwacji podczas wydarzeń zorganizowanych przez Muzeum 

Lotnictwa Polskiego, a także w dni pozaeventowe. Do obserwacji wydarzeń włączono Noc Muzeów 

oraz wykład przeprowadzony w instytucji.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno-organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejścia do instytucji nie sprawiało trudności. Parking nie jest 

przygotowany na tak duże wydarzenie, jak Noc Muzeów, ale w czasie normalnej działalności 

instytucji spełnia swoje zadanie. W holu głównym znajdują się pojedyncze miejsca do siedzenia, 

które odpowiadają potrzebom oglądających ekspozycję. Komunikacja w obiekcie nie stwarza 

odwiedzającym problemu. Przestrzeń jest efektywnie wykorzystana.  

                                                           
70 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do 

potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, 

miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca 

parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. 

Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz samej 

instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy 
odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza wydarzeniami.  
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Jedną z atrakcji przewidzianych dla gości podczas Nocy Muzeum były występ DJ-a. W czasie jego 

popisów wśród gości zapanowała atmosfera zabawy, co potwierdza dużą otwartość Muzeum na 

wszelkie formy rozrywki.  

Do prowadzonych obserwacji włączono także wykład. Wydarzenie odbywało się na pierwszym 

piętrze, personel kierował gości do właściwego pomieszczenia. Tematyka wykładu, w ramach 

którego pracownik Muzeum opowiadał o modelach samolotów, związana byłą z profilem placówki. 

Część spośród odwiedzających przyszła specjalnie na prelekcję, natomiast pozostali uczestnicy 

jedynie zaglądali na wykład i wracali do dalszego zwiedzania Muzeum.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się tłumnie na wydarzenie (kilkaset osób podczas Nocy Muzeum, kilkadziesiąt na 

wykładzie). Odwiedzający, zwykle uczestniczący w wydarzeniu parami lub w grupach 

kilkuosobowych, byli w różnym wieku, od najmłodszych do seniorów, sprawiali wrażenie 

zadowolonych. Atmosfera panująca na wydarzeniu skłaniała do poszerzania własnej wiedzy  

i miłego spędzenia czasu.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń 

(w dzień powszedni oraz weekend, w godzinach porannych i popołudniowych). Placówka cieszy się 

powodzeniem, goście systematycznie przychodzili do Muzeum. W dzień powszedni - wtorek 

(charakteryzujący się bezpłatnym wejściem), poza indywidualnymi odwiedzającymi pojawiły się 

także grupy młodzieży szkolnej, które oprowadzał pracownik instytucji. W weekendy instytucję 

odwiedzają główne rodziny. Podczas obserwacji u wszystkich odwiedzających odnotowano duże 

zainteresowanie historią lotnictwa i prezentowaną ekspozycją. Goście często wskazywali na 

poszczególne eksponaty i wymieniali uwagi na ich temat. Niektórzy spośród gości zaglądali do 

dostępnego sklepiku z pamiątkami. Kilka osób zapytało obsługę o kawiarnię, okazując 

rozczarowanie jej brakiem. Jej substytutem jest maszyna wendingowa z zimnymi napojami, kawą 

oraz herbatą. 

Infrastruktura placówki jest dobrze wykorzystana i pozwala na zwiedzanie ekspozycji  

w komfortowych warunkach. Oferta instytucji spotyka się z pozytywnym odzewem 

odbiorców.  

Celem badania było także ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup wiekowych. Aż 

87,2% mieszkańców i 95% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na seniorów. Jej otwartość 

na dzieci dostrzega 94,8% mieszkańców i 95% odbiorców.  

Uczestnicy badania ocenili, że instytucja jest otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (93,2% 

pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 92,2% odbiorców dotyczących udogodnień związanych 

niepełnosprawnościami ruchowymi, 77,7% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 86,1% 

odbiorców w zakresie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 82,3% 

respondentów zamieszkujących okolice i 84,9% odbiorców deklarowało otwartość na 

głuchoniemych, a 72,9% mieszkańców i 59,4% odbiorców zadeklarowało otwartość na potrzeby 

niewidomych i niedowidzących).  

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem dopełniającym 

stateczność wykorzystania nowej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty i skuteczna 

komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten został szeroko omówiony w analizie medialnej, która 

zostanie poniżej przedstawiona skrótowo, ponieważ stanowi osobny rozdział raportu. W tym 

miejscu zaprezentowane zostaną przede wszystkim dane wynikające z ocen respondentów.  

Rodzina i znajomi stanowią najważniejsze źródło informacji o instytucji dla 47,6% z nich. Na 

drugim miejscu wśród źródeł informacji znalazła się kategoria „inne”, a wśród nich odpowiedzi - 

wyszukiwarka Google, Tripadvisor, ze szkoły oraz internetowa strona Muzeum.  
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Wykres 44. Źródło z którego odwiedzający Muzeum Lotnictwa dowiedzieli się o istnieniu instytucji 

 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie instytucji (będącej pochodną projektu), zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji ich zdaniem wykorzystuje Muzeum Lotnictwa Polskiego 

Wykres 45. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Lotnictwa w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 

Informacje na temat MLP trafiają incydentalnie do tzw. mediów lifestylowych, co zwiększa krąg 

potencjalnie odbiorców oferty instytucji. 

Placówka stara się wykorzystywać nowe technologie komunikacyjne, choć nie wydaje się to być 

priorytetowym obszarem działania. Być może zmieni się to w związku z planowanym utworzeniem 

nowego stanowiska pracy:  

Teraz będzie zresztą zmiana, bo będzie się zajmowała tym rzeczywiście tylko jedna 

osoba i będzie miała po prostu czas zarezerwowany na to [...] [instytucja kultury] 

Dużo informacji na temat funkcjonowania Muzeum pojawia się natomiast w mediach tradycyjnych, 

jak lokalna prasa i telewizja czy radio: 
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No mi się wydaje, że jest otwarta, zresztą bardzo często jest sporo programów  

i powoływania się właśnie czy na eksponaty czy na historię, która jest w jakiś sposób 

zapisana w tym Muzeum i to widać w telewizji, widać to w gazetach [...]  

w programach telewizyjnych jest również o tym mowa, że to nie jest częste na świecie, 

że warto zobaczyć, warto oglądnąć [...] [okoliczny przedsiębiorca] 

Na powyższą opinię z pewnością wpływa fakt, że badany interesuje się tematyką lotnictwa. Ogólna 

opinia wszystkich rozmówców wobec działań promocyjnych Muzeum świadczy jednak o tym, że 

instytucja mogłaby podjąć jeszcze wiele działań na rzecz upowszechnienia informacji o swojej 

ofercie, choćby wśród mieszkańców samego Krakowa (choć na plus można zapisać, że jeden  

z pobliskich przystanków tramwajowych nosi nazwę Muzeum, co ułatwia dotarcie do niego). 

Muzeum Lotnictwa dosyć słabo, jeżeli chodzi o promocje. Jeżeli pan nie jest 

zainteresowany, to raczej panu nie rzuci się baner, nie rzuci się plakat. Jedzie pan 

Aleją Jana Pawła i musi się pan mocno natrudzić, żeby zauważyć drogowskaz na 

Muzeum Lotnictwa. [...] Ja wiem, że trzeba być mocno zainteresowanym, żeby do nich 

trafić. Przypadkowy turysta do nich nie trafi. Nie dość, że to jest daleko, trzeba tam 

dojechać, trzeba wysiąść w odpowiednim miejscu. [samorząd] 

Obiektywnych informacji dostarczyła analiza medialna komunikatów, opublikowanych od 2008 do 

końca 2016 roku, w ramach której interpretacji ilościowej poddano 2 355 komunikatów, 

jakościowej 117. Większość materiałów medialnych miała regionalny zasięg (70,0%).  

W przypadku publikacji na temat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 5 831,74 zł a zsumowane dla wszystkich komunikatów 13 704 597 

zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać za analogiczne do analizowanych publikacje w formie 

reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczba potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił  

38 550 osób. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to 90 669 977 osób. Działalność Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie i zrealizowany projekt są prezentowane w analizowanych 

komunikatach medialnych w sposób neutralny. Sama placówka zatrudnia dwie osoby, które  

w swoim zakresie obowiązków mają tzw. monitoring medialny i prowadzenie komunikacji 

internetowej (social media). Muzeum Lotnictwa Polskiego komunikuje się z internautami głównie 

za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka. Instytucja pozwala także na ocenianie swojej 

oferty za pośrednictwem serwisu Tripadvisor. 
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Inwestycja, zdaniem 84,5% odbiorców i 76,2% mieszkańców, przyczyniła się do upowszechniania 

wiedzy i informacji o nowej (poinwestycyjnej) ofercie placówki. Przeciwnego zdania było 15,5% 

badanych. 66,7% mieszkańców pozytywnie ocenia promocję inwestycji.  

Badani postrzegają Muzeum Lotnictwa, jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, 

konsultującą swoją ofertę. Zdecydowania większość (88,5%) odbiorców udzieliła odpowiedzi 

twierdzącej na pytanie o otwartość placówki. Dla 76,7% badanych Muzeum Lotnictwa wsłuchuje 

się w sugestie mieszkańców71. 

Według wiedzy badanych w części jakościowej, nie stosuje się żadnych narzędzi badania potrzeb  

i oczekiwań odbiorców, jak ankiety czy konsultacje (przy czym na stronie internetowej Muzeum 

jest ankieta dla odwiedzających i adres mailowy dla osób chcących wyrazić swoją opinię na jego 

temat). 

Podsumowaniem oceny inwestycji jest odniesienie się do relacji pomiędzy nakładami poniesionymi 

na nią a społeczną użytecznością inwestycji. Niemal połowa (45,5%) mieszkańców uznała, że jest 

ona potrzebna i dobrze, że została zrealizowana, a 51,1% dostrzega jej przydatność, ale uważa, że 

są inne bardziej potrzebne. Jedynie 3,4% respondentów określiło inwestycję jako mało przydatną. 

Większość (61,9%) odbiorców uznało, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że została 

zrealizowana. Natomiast 34,9% uważa, że jest to inwestycja przydatna, ale są inne, bardziej 

potrzebne. Jedynie 3,2% stwierdziło, że jest to inwestycja mało przydatna, nikt nie zadeklarował jej 

zupełnej nieprzydatności.  

Kwestia ta została również podjęta w wywiadach pogłębionych. Badani uznali, że koszty 

poniesione w związku z realizacją inwestycji są adekwatne wobec osiągniętych efektów 

(odnosząc się przede wszystkim do kosztów finansowych). Niektórzy badani, jak przedstawiciel 

organizacji pozarządowej czy okoliczny przedsiębiorca, stwierdzili wprost, że nie mają 

wystarczających kompetencji, aby ocenić, czy budżet projektu był na odpowiednim poziomie. Jeśli 

chodzi o koszty niefinansowe (społeczne i środowiskowe), a w tym jakiekolwiek straty, które 

mogłyby przewyższyć korzyści płynące z inwestycji, to nie zidentyfikowano żadnych tego typu 

kosztów ani żadnych grup, które miałyby je ponieść.  

Jedynym krytycznym głosem, jeśli chodzi o relację kosztów do efektów inwestycji, jest ten 

wskazujący na koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania budynku: 

Ja tam nie wiem, jakie jest finansowanie Muzeum, ale na pewno utrzymanie starego 

budynku, a utrzymanie nowego, to są dwie różne sprawy. [...] Same przeszklenia, my 

mamy kilkaset merów kwadratowych szyb. Te szyby są na pewno przez projektanta w 

jakiś sposób dobrane energetycznie, a jest to budynek, który trzeba ogrzewać. 

Budynek, który trzeba zasilić, wcześniej tego nie było. [podmiot współpracujący]  

Odbiorcy oferty Muzeum Lotnictwa planują odwiedzić instytucję ponownie  - 81,5% z nich udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej. Badani deklarują również, że byliby skłonni polecić odwiedzenie placówki 

innym. Taką deklarację złożyło 97,4% odwiedzających i 96,9% mieszkańców. Wizytę w placówce 

zanim została zrealizowana inwestycja, poleciłoby 70,9% odbiorców i 92,3% mieszkańców  

Uczestnicy badania mieszkający poza Krakowem chcieliby również w 94,3%, by w ich miejscu 

zamieszkania były realizowane takie inwestycje jak została zrealizowana w Muzeum Lotnictwa.  

Celem badania było również zweryfikowanie jaki typ odbiorcy korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Muzeum Lotnictwa ponad połowa badanych odwiedziła placówkę pierwszy raz - 

65,8%. Natomiast 21,9% odbiorców było w Muzeum kilkukrotnie w swoim życiu, 7,7% korzysta  

                                                           
71 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem, ponieważ, pomimo próśb ankieterów, o nie branie w ocenie pod 
uwagę bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wrażeniem bieżącego badania. 
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z oferty placówki kilka razy w roku. Zaledwie 4,5% badanych to stali bywalcy (1-3 razy w miesiącu  

- 2,6% wskazań, raz w tygodniu - 1,9% wskazań). Należy zaznaczyć, że wśród odbiorców 

mężczyźni dwukrotnie częściej deklarowali, że korzystali z oferty kilkukrotnie w swoim życiu oraz 

odpowiedź - kilka razy w roku. 

Założeniem badania było również oszacowanie, jaki udział w kulturalnych aktywnościach 

odbiorców mają badane instytucje. Dlatego odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą udział  

w życiu kulturalnym. Wśród badanych przeważała odpowiedź raz w miesiącu - 36,2%. Natomiast 

28,3% korzysta z dóbr kultury kilka razy w miesiącu, a 26,1% - raz w roku i rzadziej. Jedynie 8,7% 

respondentów bierze udział w życiu kulturalnym raz w tygodniu. Odpowiedzi „trudno powiedzieć” 

przypadło 0,7% wskazań. Powyższe odpowiedzi odbiorców skorelowano z pytaniem o to, jak często 

biorą oni udział w wydarzeniach kulturalnych. 

Tabela 44. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej MLP przez odbiorców placówki, w stosunku do 

udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

MLP    

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB 

CZĘŚCIEJ 

KILKA 

RAZY W 

MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA 

RAZY W 

ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 18,2% 0% 0% 2,8% 0% 

1-3 razy w miesiącu 9,1% 2,6% 4,4% 0% 0% 

Kilka razy w roku 9,1% 5,3% 11,1% 2,8% 0% 

Byłem/am kilkukrotnie w 

swoim życiu 
9,1% 28,9% 24,4% 19,4% 0% 

Jestem tu po raz pierwszy 54,5% 63,2% 60% 75% 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Najwięcej badanych (23,9%) wybrało się do Muzeum ze względu na tematykę prezentowaną  

w instytucji. Warto zwrócić uwagę, że dwa razy więcej kobiet wskazało na zwiedzanie wszystkich 

atrakcji turystycznych w okolicy oraz chęć poznania nowego miejsca. Z kolei na konkretne 

wydarzenie najczęściej wybrały się osoby w wieku 15-24 lata. 

Wykres 46. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Lotnictwa. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Aktualna oferta placówki generuje u odbiorców niezaspakajane dotąd potrzeby: poznania historii - 

49% wskazań, uczestnictwa w interaktywnych atrakcjach dla dzieci - 13%, spotkań towarzyskich - 

5%. U 1/3 odbiorców placówka nie generuje nowych potrzeb.  

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Muzeum Lotnictwa - poza województwem 

małopolskim mieszka 21,6% ankietowanych. Następnie 45% badanych to osoby zamieszkujące 

Kraków, 15,8% mieszka w województwie małopolskim, natomiast respondenci mieszkający  

i urodzeni za granicą stanowią 12,9%. Osoby pochodzące z Polski, ale mieszkające za granicą to 

3% badanych. 

 

Wykres 47. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tak, jak wskazano wcześniej, realizacja projektu spowodowała ogromne zmiany, jeśli chodzi  

o funkcjonowanie instytucji. Dotyczą one po pierwsze zasadniczej zmiany wizerunku Muzeum 

(dla części badanych, mieszkańców Krakowa, placówka była wcześniej nieznana), dużo lepszej 

rozpoznawalności, pozytywnych skojarzeń związanych z nowoczesnością architektury gmachu 

Muzeum, bogactwem jego zasobów.  

[...] Muzeum jest bardzo tak ciepło postrzegane, bardzo tak familijnie [...] Krakowska 

Noc Muzeów, jak pogoda tylko pozwala, no to tłumy dzikie się przewalają. Widać, że 

to jest takie pozytywne postrzeganie Muzeum. [NGO] 

Zmiana wizerunku Muzeum wiązana przede wszystkim z nowoczesnym gmachem była także 

podkreślana w trakcie wywiadu grupowego. Instytucja kojarzyła się badanym z wieloma 

różnymi zwierzętami, przede wszystkim ze względu na ich podobieństwo do określonych 

aspektów architektonicznych budynku.  

Ja mam żabę, ponieważ ten gmach główny tak przypomina taką żabę, która tak czeka 

jakby za chwilę miała skoczyć gdzieś i taka kolorystyka może bardziej ropuchę jednak 

nie żabę. [FGI] 

Inni uczestnicy wywiadu grupowego podawali dość oczywiste skojarzenia, jak orzeł (ze względu na 

lotnictwo), pelikan czy słoń (ze względu na kolorystykę, rozmiary gmachu). Co istotne, żaden  

z badanych nie miał skojarzeń, które odnosiłyby się nie tyle do wyglądu, co do stylu działania czy 

oferty Muzeum. Ta sama konkluzja dotyczy ich opinii porównujących stan przed i po inwestycji. 

Przed inwestycją Muzeum było według nich „zaniedbane, zamknięte, biedne”, natomiast po niej 

budynek jest „nowoczesny, przestrzenny, szary, elegancki, spokojny, relaksacyjny”. Z trudem 

można powiązać te określenia z czymś innym, niż wygląd Muzeum. 

Inwestycja umożliwiła zarówno odpowiednie wyeksponowanie już posiadanych zasobów  

w formie stałych ekspozycji, jak i organizację wystaw czasowych. Nowoczesna infrastruktura 
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Muzeum umożliwiła także stworzenie serwerowni, a dzięki niej - strony internetowej Muzeum jako 

nośnika informacji o zbiorach muzealnych oraz zakupu profesjonalnego sprzętu na potrzeby 

digitalizacji zbiorów.  

Rozwój infrastruktury informatycznej to jest też kupno stacji roboczej dla grafików. 

Graficy obrabiali różne rzeczy, zdjęcia, materiały, które są własnością Muzeum i oni 

to udostępniają dalej na stronie internetowej. Teraz [...] następuje ta digitalizacja 

zbiorów i praktycznie całą wystawę będzie można obejrzeć, że tak powiem za 

pośrednictwem strony. [współpracujący przedsiębiorca] 

Dużym atutem nowego gmachu Muzeum, jak podkreśla wielu badanych, jest jego architektura - 

nowoczesna, przyciągająca uwagę, odpowiadająca wymogom ekspozycji posiadanych przez 

instytucję zasobów. Z punktu widzenia osób korzystających z oferty Muzeum jest dobrze 

rozplanowane, co jest szczególnie istotne ze względu na to, że część ekspozycji znajduje się poza 

budynkiem. 

Poza tym budynek jest intuicyjny dla zwiedzającego. To jest chyba najważniejsze w 

budynkach muzealnych, żeby były intuicyjne, [...] dla osób, które tam przychodzą. 

Fajnie rozlokowany sklepik, fajnie rozlokowana sala wystaw czasowych. I w tym 

miejscu turysta zwiedzający dostaje prostą informację, jak zwiedzać całe Muzeum 

[...]. [samorząd] 

Zmieniło się także postrzeganie otoczenia instytucji, przede wszystkim pod wpływem 

wprowadzenia większego ładu przestrzennego wokół samego budynku, o czym wspomniano wyżej 

w kontekście jakości życia okolicznych mieszkańców. 

Podczas wywiadu grupowego pojawiła się jednak refleksja dotycząca tego, że atut w postaci 

nowoczesnej architektury wraz z upływem czasu straci na znaczeniu, a sama ekspozycja, mimo że 

ciekawa, przeciętnego odbiorcy nie przyciągnie więcej niż raz. Na tej podstawie wysuwano 

przypuszczenia, że działalność Muzeum w przyszłości może ulec ograniczeniu, zwłaszcza, jeśli 

dojdzie do przeniesienia organizacji pikniku lotniczego w inne miejsce. 

Muzeum dużo straci, jeżeli nie będzie tych imprez lotniczych, bardzo dużo. Będzie się 

wyciszać, bo ile razy można przyjść na Wawel, ile razy można go oglądać, ile razy 

można przyjść do Muzeum. Eksponaty nie mają w sobie takiej dynamiki, żeby 

przyciągać kilka razy, to jest statyczna wystawa. [FGI] 

Sposób zarządzania placówką jest kwestią, której większość badanych nie podejmowała, 

podkreślając, że nie ma na ten temat odpowiedniej wiedzy. Jedynie przedstawiciel podmiotu 

współpracującego podkreślał profesjonalizm zarządzających instytucją, nowatorskość i dążenie do 

wysokiego standardu, co wiąże się z wysokimi wymaganiami stawianymi podmiotom 

współpracującym: 

Muzeum Lotnictwa Polskiego, jak by to określić, szukam właściwego określenia, 

jakość usługi musi być nieporównywalnie wyższa, w porównaniu z innymi 

zleceniodawcami. Dyrektor jasno określił kryteria, jakie go interesują i trzeba 

postępować zgodnie z tymi kryteriami. [współpracujący przedsiębiorca] 

Instytucja jest postrzegana jako otwarta na współpracę (co podkreślają zwłaszcza przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, którzy są nawet skłonni wyróżniać na tym tle Muzeum wśród innych 

krakowskich instytucji), wpisująca się w wartości lokalne (tradycje lotnicze) i regionalne 

(innowacyjność, otwarcie na świat). Podmioty gospodarcze współpracujące z instytucją 

również dobrze wypowiadają się na jej temat.  
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Przedstawiciel samej instytucji podkreślał natomiast, że sposób zarządzania nią nie zmienił się 

znacząco pod wpływem realizacji projektu, który umożliwił przede wszystkim większy rozmach  

w działaniach i ich szerszy zakres (w tym podjęcie działalności typowo komercyjnej, jak wynajem 

sal). Zmianą, jaka się pojawiła w związku z tym, jest utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora, 

które do tej pory nie było potrzebne. Przedstawiciel instytucji oceniał, że pracownicy są włączani 

w procesy decyzyjne, mają stworzone możliwości rozwoju zawodowego, a nawet się ich do tego 

zachęca i stwarza ku temu warunki (jedna z pracownic przygotowuje pracę doktorską związaną  

z tematyką podejmowaną przez Muzeum, co jej przedstawiciel ocenia jako mające pozytywny 

wpływ na jakość jej pracy i działalność samego Muzeum). Jednocześnie badany podkreślał, że 

dbałość o pracowników jest wymogiem wynikającym z faktu, że praca w placówce wymaga łączenia 

wielu różnych kompetencji - specjalistycznej wiedzy, umiejętności komunikacyjnych. O pozyskanie 

takich pracowników jest bardzo trudno, co instytucja odczuwa w swoim codziennym 

funkcjonowaniu. 

[...] my generalnie mamy za mało ludzi, bo tutaj pracuje 47 osób. Przy ekspozycji, 

która ma 8 tys. metrów kwadratowych, to tutaj powinno być 15 opiekunów ekspozycji. 

Nie mówiąc już o tym, że właściwie ja opiekuna mam jednego, reszta to są 

przewodnicy, o których jest bardzo trudno, bo tu nie wystarczy historyk sztuki. [...] 

Tutaj trzeba znać się na technice lotniczej. [przedstawiciel instytucji] 

Co do prowadzonej współpracy, to ma ona w opinii przedstawiciela instytucji charakter tak 

merytoryczny, jak i finansowo-organizacyjny (w zależności, czy dotyczy statutowych działań 

Muzeum, czy inicjatyw typowo komercyjnych, jak organizacja koncertu, konferencji itp.  

w budynku Muzeum). Co istotne, zapytany o podmioty, z którymi współpracuje Muzeum, jego 

przedstawiciel w pierwszej kolejności wskazał na partnerów zagranicznych, jak inne muzea 

lotnictwa - relacje z nimi są oparte na prowadzeniu działalności w tej samej „branży”. Współpraca 

z podmiotami lokalnymi była opisywana przede wszystkim w kontekście relacji komercyjnych. 

Inwestycja z pewnością umożliwiła placówce zmianę struktury finansowania w kierunku 

wyższego udziału zysków z działalności komercyjnej, sprzyjają temu przestrzenie, jakimi dysponuje 

Muzeum, a które wyróżniają się na tle innych tego typu podmiotów wielkością  

i architekturą. Przedstawiciel instytucji stara się jednocześnie wskazywać na pozytywne, 

pozamaterialne i dotyczące nie tylko Muzeum, efekty tej działalności: 

[...] można sobie zrobić urodziny, imieniny w Muzeum. Tego nie można było 

wcześniej, a jak się na to popatrzy, że na to przychodzą 3-6-latki pobawić się, bo 

rodzice przynoszą jakiś tort czy ciastka, my tutaj robimy takie właściwie warsztaty, 

ale raczej zabawowe, jakieś sklejanie samolotów, budowanie samolotów i parę innych 

rzeczy. Te dzieciaki tutaj wrócą. To jest tak niesamowita wartość dodana. Może 

właśnie to jest taki impuls, że później nie będzie brakowało pilotów [...]. [instytucja 

kultury] 

Zapytany o misję i wizję rozwoju, przedstawiciel instytucji stwierdził, że zostały one 

sformułowane, natomiast nie potrafił ich przytoczyć. Podkreślił także, że istnieją plany rozwoju 

placówki, aczkolwiek w jego opinii nie są to szczególnie użyteczne narzędzia, biorąc pod uwagę 

dużą zmienność warunków, w jakich działa instytucja. Główny nacisk, jeśli chodzi o przyszłość 

Muzeum, jego przedstawiciel kładzie przede wszystkim na uwarunkowania finansowe: 

Można oczywiście napisać odtąd dotąd, klapki na oczy i idziemy. Pojawiają się różnego 

rodzaju możliwości, no to trzeba po prostu to rewidować. Był taki moment, że można 

było budować nowe obiekty, teraz takiego nie ma, ale można remontować stare. Gdyby 

było na odwrót, strategia byłaby zupełnie inna, no bo to otwiera się furtka na 

finansowanie czegoś, to trzeba zmienić zdanie, więc mamy pewnie zarys. [...] Można 

sobie napisać oczywiście „Budujemy hangar”. Za co? „Zero” i tak sobie będzie ta 
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strategia leżała. Natomiast my jesteśmy w blokach startowych, żeby zmienić kierunek 

strategii. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na rewitalizację72 

Projekt miał charakter rewitalizacyjny, choć we wniosku aplikacyjnym nie zostało to 

wyeksponowane. W badaniu natomiast mocno wybrzmiewa, że dotychczasowe hangary,  

w których trzymane były samoloty były w tragicznym stanie i projekt dał drugie życie eksponatom, 

które nie mogły być należycie wcześniej zaprezentowane. Rewitalizacja dotyczyła również terenów 

zielonych, które zostały uporządkowane. Wszyscy badani podkreślali, że projekt miał charakter 

rewitalizacyjny, wskazując zarówno na sam gmach Muzeum, jak i na sąsiadujący z nim park. 

Zauważano, poza jednym wyjątkiem, przede wszystkim infrastrukturalny wymiar procesów 

rewitalizacyjnych, nie dostrzegając jednocześnie przejawów rewitalizacji społecznej (społeczność 

lokalna okolic Muzeum nie zalicza się przy tym do grup określanych jako zagrożone ubóstwem czy 

wykluczeniem społecznym).  

Biorąc pod uwagę samą instytucję jaką jest Muzeum to jest wymiar rewitalizacyjny, bo 

jest piękny budynek, ale jest też propozycja dla wielu grup, i tych, które mają na bilet,  

i tych, które nie mają. Jest oferta do spędzania czasu w sposób korzystny i dla dzieci,  

i dla dorosłych. I jak najbardziej można wziąć pod uwagę to, że ta idea rewitalizacji 

jest spełniona. [NGO] 

Badany przedstawiciel instytucji podkreślał, że placówka stara się o pozyskanie środków na kolejne 

inwestycje w infrastrukturę Muzeum (adaptacja kolejnych budynków), które także będą miały 

wymiar rewitalizacyjny. 

Inwestycja - z obiektywnych przyczyn - nie zrealizowała społecznych celów rewitalizacji na terenie, 

na którym ją zrealizowano. Według niektórych badanych nie można zatem uznać, że inwestycja 

miała charakter rewitalizacyjny, mimo ewidentnego wpływu na poprawę jakości przestrzeni  

i infrastruktury. 

To jest szerokie pojęcie „rewitalizacja”, na pewno nie zbudowanie budynku  

i odnowienie okolicy jest rewitalizacją. Społeczny aspekt rewitalizacji moim zdaniem 

jest ważniejszy, a tam nie było co rewitalizować. [samorząd] 

Wpływ projektu na środowisko naturalne 

Podobnie jak w przypadku większości inwestycji, wpływ na środowisko we wniosku aplikacyjnym 

jest ujęty z perspektywy nieprzyczyniania się do jego degradacji. Obiekt spełnia normy i certyfikaty 

związane z dbałością o środowisko.  

Badani natomiast uznali, że projekt miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przede 

wszystkim dzięki uporządkowaniu przestrzeni parkowej. Ponadto badany przedstawiciel instytucji 

podkreślał, że nowoczesny budynek Muzeum jest oparty o technologię „smart”, czyli jest 

energooszczędny, wykorzystuje energię odnawialną itd. Wskazywał także na kwestie niezwiązane 

bezpośrednio z projektem, wyrażające raczej stosunek osób zarządzających placówką do otoczenia 

przyrodniczego - a konkretnie na fakt, iż unika się zbyt dużej ingerencji np. w roślinność (zbyt 

intensywnego porządkowania zieleni), co skutkuje liczną obecnością w okolicy Muzeum ptaków  

i innych zwierząt. Mieszkańcy wypowiadający się w badaniu ilościowym nie są jednogłośni  

w kwestii zmian zachodzących w środowisku naturalnym w okolicy. Ich głosy rozkładają się 

równomiernie pomiędzy tych, którzy dostrzegają poprawę i pogorszenie się środowiska.  

                                                           
72 Nie wszystkie badane projekty miały charakter rewitalizacyjny. Dlatego poświęcona rewitalizacji część opracowań nie 

pojawia się w każdej analizowanej instytucji. Opisane będą jedynie te, które na poziomie wniosku podkreślały 

rewitalizacyjny charakter inwestycji lub w toku realizacji badań terenowych wątek ten wyraźnie został uwypuklony przez 
badanych.  
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W wywiadach pogłębionych, chcąc znaleźć przyczynę negatywnych ocen, niektórzy badani 

wskazywali na pewien dyskomfort związany z Piknikiem Lotniczym. Szczególnie jednak uczestnicy 

wywiadu zogniskowanego podkreślali istotną rolę inwestycji w uporządkowaniu terenu, twierdząc, 

że negatywny wpływ na środowisko naturalne zdiagnozowany w badaniu ilościowym, ma swe 

źródło w działaniach deweloperów, w zdecydowanie krytycznym tonie oceniając ich działania 

wokół Muzeum.  

Wpływ projektu na rynek sztuki 

Żaden z badanych nie odnotował wpływu projektu na rynek sztuki (lub też nie potrafił się odnieść 

do tej kwestii), poza przedstawicielem samej instytucji. Podkreślał on zwłaszcza działania związane 

z odrestaurowywaniem zabytkowych eksponatów lotniczych. 

[…] tzn. my mamy pracownię konserwatorską. My pracujemy przy swoich samolotach, 

czasem przy cudzych. [...] wyciągamy co chwilę coś z magazynu, no bo w magazynie są 

rożne rzeczy w różnym stanie. [instytucja kultury] 

Jeśli chodzi o potencjalny wpływ placówki na kariery artystyczne, to przedstawiciel Muzeum 

wskazał jako przykład studentów architektury krajobrazu, którzy co roku mają zajęcia na terenie 

placówki, zastrzegając przy tym, że architektura „to już jest tak na pograniczu sztuki”. 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

Zdecydowana większość badanych podkreśla, że projekt był warty realizacji i ogólnie stanowi udane 

przedsięwzięcie. Podstawą dla takich opinii jest zazwyczaj znacząca różnica między obecną  

a dawniejszą infrastrukturą Muzeum.  

[…] bez tych warunków nie byłoby możliwe otwarcie się na zewnątrz. Zwyczajnie, po 

ludzku nie. Dalej byłby ten hangar, puste magazyny gdzieś tam z tyłu upchnięte  

i zapuszkowane wszystko w kątach, poupychane kolanem, no bo takie były realia tego. 

Dzięki temu, że jest ten budynek, już ten oddech się pojawił. [NGO] 

Zadowolenie z faktu realizacji projektu wyrażają także osoby zainteresowane tematyką lotnictwa, 

która dzięki niemu jest szerzej promowana i łatwiej o dostęp do informacji o wydarzeniach z nią 

związanych: 

No szczerze mówiąc mnie samoloty się również podobają i chyba większości ludziom i no 

są bardzo ciekawe te eksponaty, często zresztą w Muzeum Lotnictwa gości Kronika 

Krakowska czy Telewizja Kraków i są również programy, w telewizji można pooglądać 

no i widać, że po prostu dużo się dzieje. [okoliczny przedsiębiorca] 

Choć część przytaczanych przykładów, które mają dowodzić, że inwestycja zrealizowana  

w Muzeum jest sukcesem, ma dość ogólny charakter (wskazuje się na: ogólny rozwój instytucji, 

poprawę stanu przestrzeni, wybudowanie nowych, prestiżowych obiektów), to nawet osoby 

niezwiązane bezpośrednio z instytucją podkreślają jej wkład w pielęgnowanie polskiej historii  

i osiągnięć polskiego lotnictwa.  

[...] jak najbardziej uważam, że każdy projekt, który w jakiś sposób promuje miasto, jest 

bardzo ważnym projektem. Muzeum Lotnictwa Polskiego, [...] odkąd pamiętam, zawsze 

w tym miejscu było. [...] Muzeum, wiem że zajmuje bodajże chyba 8 miejsce, jeżeli chodzi 

o muzea na świecie, sklasyfikowane przez chyba telewizję CNN. Czy to jest potrzebny 

projekt? Jak najbardziej tak. [przedsiębiorca współpracujący] 

Jednym z bardziej widocznych efektów realizacji przedsięwzięcia jest także znaczące poszerzenie 

możliwości pozyskiwania środków przez Muzeum. Związane jest to przede wszystkim  
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z potencjałem do prowadzenia działalności komercyjnej (głównie wynajem unikalnych na skalę 

regionu przestrzeni). Zmodernizowana infrastruktura umożliwia także pozyskiwanie kolejnych, 

cennych eksponatów, co zwykle jest promowane w mediach. Przyciąga to zwiedzających do 

instytucji i tym samym przekłada się na wpływy ze sprzedaży biletów. 

Z badania wyłania się obraz instytucji nowoczesnej, liderującej - z racji unikatowej kolekcji  

i infrastruktury pozwalającej na jej ekspozycję - tego typu placówkom w Polsce, a nawet na świecie, 

która z drugiej strony słabo promuje swoją ofertę. Należy tutaj wziąć jednak pod uwagę, że jest to 

oferta dość specyficzna, a osoby zainteresowane lotnictwem czy historią Polski raczej nie mają 

problemu z pozyskaniem informacji na temat instytucji. Pozytywnym akcentem jest potwierdzana  

i przez instytucję, i przez organizacje pozarządowe, dobra współpraca na rzecz promowania 

lotnictwa, a także oferty dla osób z niepełnosprawnościami czy seniorów. Sama inwestycja  

w pozytywny sposób wpłynęła na życie okolicznych mieszkańców, głównie dzięki zabezpieczeniu 

terenu przed kolejnymi zabudowaniami i uporządkowaniu parku, co zwiększyło jego funkcję 

rekreacyjną.  

Wyniki badań odbiorców w Muzeum Lotnictwa świadczą o tym, że placówka realizuje postawione 

sobie cele. Miejsce to stało się istotnym elementem w krajobrazie miasta, podnoszącym jakość 

przestrzeni publicznej poprzez politykę rewaloryzacji historycznego krajobrazu oraz 

wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i technicznych. Tym samym 

można powiedzieć, że odbiorcy Muzeum postrzegają je jako instytucję nastawioną na rozwój 

infrastrukturalny i programowy - o profilu historycznym i technicznym. Muzeum udaje się również 

realizować politykę zbliżającą je do osiągnięcia celu rozwoju ekonomicznego poprzez chociażby 

wprowadzenie - zgodnie z opinią badanych odbiorców- nowatorskich metod zarzadzania. 

Mieszkańcy natomiast podkreślają znaczne polepszenie jakości przestrzeni publicznej  

w związku z realizacją projektu przeprowadzonego w Muzeum. Zwracają również uwagę na 

ogromne walory turystyczne i edukacyjne tego miejsca.  

Podsumowując przedstawione wyniki badań, wpływ inwestycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie na otoczenie rozpatrywać można zarówno w aspekcie subiektywnym, jak  

i obiektywnym. Inwestycja jest pozytywnie oceniana zarówno przez mieszkańców, jak i odbiorców. 

Szczególnie podkreślany jest jej wymiar edukacyjno-historyczny. Analizując wskaźniki obiektywne 

dostrzec należy korzystny wpływ inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną okolicy, dostrzegalną 

zarówno we wzroście cen nieruchomości, jak i dynamice rynku nieruchomości. Jednocześnie nie 

zaobserwowano negatywnego wpływu projektu w żadnym z analizowanych obszarów.  

Warto także się odnieść do Strategii Rozwoju Kultury Krakowa 2030 i przedstawionych w niej 

celów. Projekt zrealizowany przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w głównej mierze wpisuje się  

w strategię rozwoju miasta w zakresie: poszerzania i uatrakcyjniania oferty placówek kulturalnych, 

zagospodarowania terenów zielonych i przestrzeni miejskiej, dotarcia z ofertą kulturalną do dzieci, 

studentów i seniorów, koordynacji i zarządzania festiwalami (np. Małopolski Piknik Lotniczy). 
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Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA 

Powstanie nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka jest jedną  

z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w obszarze kultury na przestrzeni ostatnich lat  

w Krakowie. Lokalizacja instytucji wpisuje się w politykę przestrzenną zbliżania miasta do Wisły. 

Obok Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK i komercyjnej Galerii Starmach jest najważniejszym 

obiektem związanym ze sztuką współczesną zlokalizowanym w dzielnicy Podgórze. Wraz  

z Fabryką Emalii Oskara Schindlera i wspomnianym MOCAK-iem stanowi największą atrakcję 

turystyczną tej części miasta.  

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka73 działa od 1980 roku, jego nowa 

siedziba powstała w 2014 roku. Organizatorem instytucji jest Samorząd Województwa 

Małopolskiego. Głównym założeniem instytucji jest prowadzenie działalności kulturalnej  

w ramach gromadzenia, badania, dokumentowania i prezentowania dorobku Tadeusza Kantora, 

zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. 

Tabela 45. Zakres działalności placówki - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 

 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie i upowszechnianie wszelkich materiałów dokumentujących historię życia 

 i twórczości Tadeusza Kantora w kraju i poza jego granicami, a także wszelkich materiałów 

dokumentujących teatralną i plastyczną twórczość artysty, jak również jej źródeł oraz 

oddziaływania w aspekcie zarówno historycznym, współczesnym, jak i prospektywnym 

Inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych zbiorów 

Udostępnianie materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów rękopiśmiennych oraz 

rysunków związanych ze spektaklami i działalnością teatru Tadeusza Kantora, a także obrazów, 

rzeźb i publikacji o Tadeuszu Kantorze i jego sztuce do celów naukowych i edukacyjnych, a także 

wystawienniczych 

Organizacja ekspozycji upowszechniających całokształt twórczości Tadeusza Kantora, jak również 

sympozjów, warsztatów i projektów teatralnych ukierunkowanych na konteksty jego działalności 

artystycznej 

Współpraca z instytucjami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą w zakresie utrwalania  

i udostępniania dorobku twórczego Tadeusza Kantora 

Prowadzenie działalności wydawniczej 

Prowadzenie działalności edukacyjnej 

Promocja innych form sztuki 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/cricoteka,m,4366,statut.html 

Podobnie, jak w przypadku projektu realizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego, projekt 

„Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza 

Kantora - Cricoteka” również realizowany był w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 5 Krakowski Obszar Metropolitarny, Działanie 

5.2 Rozwój funkcji metropolitarnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego). Projekt znajdował 

się w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych. Wniosek o dofinansowanie projektu złożył 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” w Krakowie, a projekt realizowano  

w latach 2007-2015. 

                                                           
73 http://www.cricoteka.pl/pl/ (dostęp: 4.03.2018) 

http://www.cricoteka.pl/pl/
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Koszty kwalifikowane projektu wyniosły łącznie 44 831 971,37 zł (największą ich część 

zaplanowano do wydatkowania w 2010 roku i 2011 roku, odpowiednio niemal dwadzieścia 

milionów i niemal osiemnaście i pół miliona złotych). Ogólny koszt projektu (powiększony  

o koszty niekwalifikowane, przede wszystkim podatek VAT) oszacowano na kwotę  

55 112 511,75 zł. Dotacja rozwojowa w ramach MRPO wyniosła 78,62% (35 245 250,00 zł), 

natomiast wkład własny (sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego) - 21,38%  

(9 586 721,37 zł). 

Nowa siedziba Cricoteki powstała w zaadaptowanym na potrzeby instytucji budynku dawnej 

Elektrowni Podgórskiej oraz w nowo zaprojektowanym budynku przy ul. Nadwiślańskiej  

w Krakowie. Realizacja projektu miała umożliwić rozwiązanie problemu polegającego na 

niedostatecznym wykorzystaniu potencjału kulturowego Cricoteki - braku funkcjonalnej  

i nowoczesnej siedziby Ośrodka, w której mogłaby być realizowana działalność programowa. Jak 

argumentował Ośrodek, posiadając największą na świecie kolekcję obiektów Tadeusza Kantora, nie 

dysponował odpowiednim miejscem na stałą prezentację dzieł i rozszerzenie prowadzonej 

działalności. Do projektu przystąpiono z intencją zapoznania nowej generacji z twórczością 

Kantora; zamierzano stworzyć przestrzeń dla nowej interpretacji tej twórczości. Rozpoznania 

potrzeb w tym zakresie dokonano w ramach analiz prowadzonych przez różne podmioty w 

latach 2007-2008, a wnioski z nich potwierdziły, że do najważniejszych mankamentów Ośrodka 

należą mało zróżnicowana oferta wystawiennicza i zbyt mała przestrzeń, a do jej największych 

atutów: unikatowość oferty. 

Celem bezpośrednim projektu było zatem stworzenie nowoczesnej przestrzeni umożliwiającej 

prezentację i popularyzację sztuki Tadeusza Kantora w kontekście historycznym i współczesnym. 

Cele główne, w które miała wpisać się realizacja projektu, określono następująco: 

 Podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej wraz z wzmocnieniem funkcji 

metropolitarnych, zwłaszcza w dziedzinie kultury i jej nowoczesnej infrastruktury 

 Promocja Krakowa i Regionu przez wykorzystanie walorów kultury i sztuki 

współczesnej 

 Wzrost znaczenia „przemysłu czasu wolnego” w gospodarce Miasta, KOM  

i Regionu jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy 

 Ochrona krajobrazu kulturowego 

 Wzrost atrakcyjności KOM w stosunku do innych obszarów metropolitalnych poprzez 

poszerzoną ofertę kulturalną. 

Siedziba Ośrodka zaplanowana do utworzenia w ramach projektu miała stanowić, zgodnie  

z zapisami wniosku, nowy, unikatowy produkt kulturalny - instytucję kultury, na którą będą składać 

się: 

 Muzeum Tadeusza Kantora (800 m2 powierzchni), 

 centrum teatralno-konferencyjne (sala wielofunkcyjna na 150 osób) wraz   

z planem przed budynkiem o powierzchni 600 m2,  

 nowoczesny ośrodek dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej, 

 czytelnia - biblioteka, 

 magazyny zbiorów, pomieszczenia administracji i obsługi, 

 zagospodarowany teren (place, parkingi, dojazdy i dojścia, zieleń, mała architektura), 

 przyłącza i instalacje. 

 

Tak zaprojektowana siedziba Ośrodka miała w założeniu pełnić funkcję kulturalną, edukacyjną  

i promocyjną. Zgodnie z intencją Cricoteki, jej siedziba miała być miejscem żywej 



 

151 

międzynarodowej dyskusji i wymiany kulturowej, stwarzającym jednocześnie produkt 

odpowiadający na różne zainteresowania wielopokoleniowego odbiorcy74.  

Ambicją Ośrodka było stworzenie na mapie Krakowa miejsca o nowej jakości, pozwalającego 

realizować szerokie spektrum wydarzeń kulturalnych, odpowiadającego międzynarodowej renomie 

Tadeusza Kantora. Wiązano z nim plany dotyczące tworzenia na zasadzie współpracy wystaw  

i przedsięwzięć z prestiżowymi instytucjami w kraju i za granicą, a także nadzieje, że zwiększy to 

rozpoznawalność samej Cricoteki, jak i Krakowa, Małopolski oraz Polski, co mogłoby wpłynąć na 

przyciągnięcie do Krakowa nowych turystów oraz inwestorów (biznesmenów, kolekcjonerów, 

potencjalnych sponsorów). 

Grupą docelową Ośrodka w nowej siedzibie, zgodnie z założeniami wniosku, miały być zarówno 

osoby już zaangażowane w życie kulturalne (wskazano tutaj uczniów, studentów  

i osoby wykształcone), jak i osoby dotąd nim niezainteresowane. Nie wskazano przy tym, skąd 

mieliby pochodzić odbiorcy oferty (czy byliby to głównie mieszkańcy miasta i regionu, czy turyści 

spoza województwa czy kraju). W ramach wskaźników rezultatów projektu zaplanowano, że do 

2015 roku liczba osób korzystających z obiektu wyniesie 56 100. 

Na etapie wniosku o dofinansowanie przewidziano także, w jaki sposób projekt będzie oddziaływał 

na swoje otoczenie. Założono, że nowy obiekt Cricoteki zbuduje nowe znaczenie przestrzeni, jaką 

stanowią Bulwary Wiślane, a sam stanie się symbolem współczesnych procesów rewitalizacyjnych
75

, 

ożywiając postindustrialną przestrzeń Krakowa - Pogórza. Sztuka współczesna i jej reprezentanci 

zostaną wpisani w życie kulturalne miasta, a inwestycja będzie miała wpływ na jego krajobraz. 

Wzrośnie rola edukacji kulturalnej, ułatwiony zostanie dostęp do sztuki i kultury, a nowoczesny 

budynek, żywe miejsce, będzie inspiracją dla twórców.  

Analizując perspektywy trwałości projektu, na etapie wniosku odniesiono się do trwałości  

w trzech wymiarach: 

 trwałość programowa - gwarantowana przez stworzenie planu rozwoju instytucji  

i podjęcie, po zakończeniu inwestycji, różnych form działalności, 

 trwałość organizacyjna - którą zapewnia fakt posiadania i wdrażania przez Cricotekę 

Systemu Zarządzania Jakością (norma ISO 9001:2000), 

 trwałość finansowa - którą umożliwi zaplanowana restrukturyzacja instytucji (nowa 

struktura organizacyjna, racjonalne zwiększenie liczby etatów oraz środków na 

zadania), finansowanie instytucji przez organizatora oraz pozyskiwanie dodatkowych 

środków. 

Bieżąca oferta kulturalna Cricoteki to przede wszystkim działalność wystawiennicza, edukacyjna 

(warsztaty dla dzieci, dorosłych, warsztaty dla grup zorganizowanych, oprowadzania  

z przewodnikiem, zwiedzanie z prelekcją), oprowadzania kuratorskie, prowadzenie księgarni, 

prowadzenie zespołu teatralnego Teatr Cricot 2, w tym przygotowywanie i prezentowanie spektakli. 

Dodatkowe aktywności kulturalne placówki, jakie udało się odnotować w ciągu ostatniego roku to:  

 cykl spotkań z naukowcami,  

 spotkania z interesującymi osobistościami,  

 pokazy filmowe,  

 koncerty.  

 

                                                           
74 Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora – CRICOTEKA”, str. 7 
75 ibidem, str. 7 
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Wymienione wydarzenia zdecydowanie pokrywają się z działalnością statutową instytucji. 

Na podstawie sprawozdanie merytorycznego z działalności Cricoteki w Krakowie za 2017 rok 

sporządzono dokładną analizę aktualnej oferty kulturalnej oraz bieżącej działalności instytucji. 

Cricoteka w 2017 roku zorganizowała różnorodne wydarzenia: 

 wystawy stałe: Wystawa Tadeusza Kantora w nowej siedzibie przy ul. Nadwiślańskiej  

2-4, a także Odsłona III - Marioneta oraz Pokój Tadeusza Kantora; 

 wystawy czasowe: Schlemmer/Kantor (projekt dofinansowany ze środków MKiDN), 

wystawy w ramach projektu Konteksty obecności - wystawy pod wspólnym tytułem Biel 

kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979 (projekt 

dofinansowany ze środków MKiDN), To co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili. Druga grupa 

(Projekt dofinansowany ze środków MKiDN na podstawie grantu dla ZPAF OK.), 

Zbigniew Gostomski. Powroty (projekt dofinansowany ze środków MKiDN), wystawa 

Krzysztofa Gierałtowskiego Portrety mistrzów; 

 wystawy czasowe w swoim oddziale, Galeria-Pracownia: wystawa Schlemmer/Kantor: 

Appendix, wystawa w ramach projektu Konteksty obecności - wystawy pod wspólnym 

tytułem Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979 oraz 

wystawa Aneks - Druga Grupa; 

 wystawy poza swoją siedzibą: Wielopole, Wielopole - Wojsko - wystawa w Wielopolu 

Skrzyńskim, rodzinnym mieście Tadeusza Kantora, Blisko. Bliżej, Sonambient - instalacja 

w ramach festiwalu Unsound, wystawa Kopciogramów Jerzego Wrońskiego, wystawa  

w Palermo, Wystawa The End of the World, Prato; 

 wydarzenia teatralne: Trzynaście sztuk awangardowych - spektakl w reż. R. Siwulaka, 

Noc Teatrów 2017 - dwudniowe warsztaty i pokaz biegu performatywnego, Lato  

w teatrze-pokazy finałowe (półkolonie teatralne - warsztaty), Teatr KTO - Chór Sierot, 

PlexusPolaire - ChambreNoire, Noc Poezji - pokaz spektaklu Kometa, Festiwal Podskoki 

i wykręty (spektakle, warsztaty dla pedagogów teatru oraz panel dyskusyjny); 

 wydarzenia filmowe: Urodziny Tadeusza Kantora, Pokaz Umarłej Klasy w ramach 

konferencji ECArTE, pokaz filmu „Jerzy Wroński. Żywioły”; 

 wydarzenia taneczne: pokazy tanecznego spektaklu Piotruś Pan, Milongi Open Air, Balet 

Triadyczny Oskara Schlemmera, Spektakl Taneczny My/Wy; 

 wydarzenia muzyczne: Koncerty Kraków Improvisers Orchestra, Polifonie, Sacrum 

Profanum, Baśń muzyczna Rzecz o stworzeniu artysty, Koncerty Capelli Cracoviensis.  

Placówka w 2017 roku była także organizatorem następujących programów towarzyszących 

wystawom: Program towarzyszący wystawie Schlemmer/Kantor (warsztaty dla dzieci, 

oprowadzanie kuratorskie), Program towarzyszący wystawom Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor 

i artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979 w ramach projektu Konteksty obecności (oprowadzania 

kuratorskie, spotkanie z dyrektor Cricoteki, wykład performatywny, dyskusja panelowa i spotkanie 

z artystami, wykład, warsztaty dla dorosłych, oprowadzanie po wystawie w języku angielskim, 

projekcja spektaklu Teatru Cricot 2 Gdzie są niegdysiejsze śniegi, pokaz finałowy warsztatów Gdzie 

są niegdysiejsze śniegi. Właściwe echa, Debata Kazimierz Mikulski - czarodziej czy outsider, 

otwarta lekcja tańca argentyńskiego), Program towarzyszący wystawie To co mieliśmy zrobić, 

tośmy zrobili. Druga Grupa - ujęcie monograficzne (performatywne oprowadzanie, Szklana kula - 

pokaz filmu w reż. S. Różewicza, warsztaty dla dzieci - wykonujemy wierne kopie!, oprowadzanie  

z artystą, Happening Otwarcie Pierwszego Nienaturalnego Złoża Kamieni Szlachetnych. 

Powtórzenie, Spacer śladami Drugiej Grupy, finisaż wystawy), Program towarzyszący wystawie 

„Zbigniew Gostomski. Powroty” (spotkanie z naukowcami).  
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Ponadto placówka zaangażowała się w następujące wydarzenia: Noc książki. Kantor. Partytura 

słowa, Studencki Tydzień Sztuki UJ, Cracow Gallery Weekend KRAKERS, Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich w Cricotece, Noc Muzeów, Konferencja Strindberg och Västerländsk Kanon, Święto 

Małopolski, Kraków Live Festival, Europejskie Dni Dziedzictwa, Gala Nagrody Słoneczniki 2017 

w Krakowie, Sympozjum Kantor-Archiwum. Konteksty i transformacje, Międzynarodowe Targi 

Książki w Krakowie, Czy to uzgodniono z koniem? - Spotkanie wokół książki Katarzyny Waligóry, 

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, 110 rocznica śmierci Stanisława Wyspiańskiego, 

Rocznica śmierci Tadeusza Kantora, Konferencja naukowa Awangarda: strategie estetyczne  

a praktyki partycypacji. 

W 2017 roku miało miejsce około 800 kwerend, udostępniania badaczom dokumentacji Cricoteki.  

Placówka prowadziła także działalność edukacyjną, poprzez następujące działania:  

 Cotygodniowe warsztaty dla dzieci, program dla grup zorganizowanych; 

 Zajęcia organizowane w ramach Bonu Kultury; 

 Projekt Laboratorium w Archiwum (dofinansowany ze środków MKiDN); 

 Lato w Teatrze - Teatr Morze (projekt przy współpracy z Instytutem Teatralnym im.  

Z. Raszewskiego, finansowany ze środków MKiDN); 

 Warsztaty współorganizowane: zajęcia teatralno-taneczne, warsztaty w ramach 

wystawy podyplomowej studentów Wydziału Wzornictwa UP, wykład połączony  

z warsztatami twórczymi, spotkania przybliżające osobom z niepełnosprawnościami 

wzroku postać i twórczość Tadeusza Kantora, warsztaty teatralne, warsztaty 

mistrzowskie z techniki lalkarskiej, warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, 

program edukacyjny - na który złożyły się wykłady, projekcje, spotkania, warsztaty 

dla licealistów oraz warsztaty teatralne, praktyki studenckie.  

Cricoteka prowadzi także oprowadzania po wystawach, odbyło się ich 166 w 2017 roku.  

Placówka organizuje program przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach 

projektu Wi(e)dzieć więcej Cricoteka przygotowała ofertę edukacyjną oraz ścieżkę zwiedzania 

wystawy stałej adresowaną do osób z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto dzięki wsparciu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przeszkolono pracowników pierwszego 

kontaktu z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.  

Prowadzona jest także działalność wydawnicza. W 2017 roku zostały wydane następujące katalogi 

oraz publikacje: Biel kolorem śniegu. Tadeusz Kantor i Artyści z kręgu Cricot 2. Rzym 1979  

w ramach projektu Konteksty obecności, Druga Grupa. Co mieliśmy zrobić tośmy zrobili, Zbigniew 

Gostomski. Powroty, Laboratorium w Archiwum.  

Tabela 46. Działalność Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Działalność wydawnicza  4 

Inne  53 

Oprowadzania/oprowadzania z prelekcją/spotkania 166 

Program dla osób z niepełnosprawnościami  19 

Warsztaty edukacyjne własne i współorganizowane  301 

Wydarzenia filmowe  4 

Wydarzenia muzyczne  38 
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Wydarzenia taneczne  9 

Wydarzenia teatralne  17 

Wystawy czasowe 8 

Wystawy czasowe w oddziałach  3 

Wystawy czasowe własne poza siedzibami  1 

Wystawy czasowe współorganizowane  6 

Wystawy stałe  3 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę, dane zawierają także lata 

przed realizacją projektu). Wyraźny wzrost frekwencji odnotowano od 2014 roku,  

a więc w roku otwarcia nowej siedziby. Instytucja nie uzyskała jednak planowanego  

w założeniach projektu poziomu frekwencji w 2015 roku czyli 56 100 zwiedzających. 

Wykres 48. Frekwencja w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w latach 2005-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dokonano również analizy finansowej placówki. Ze sprawozdania finansowego za rok 2017 

wynika, że strata netto wyniosła ponad sto tysięcy złotych. Analizie zostało poddane także 

sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 roku Pod uwagę wzięto rachunek zysków  

i strat. Analiza działalności Cricoteki od strony finansowej wskazuje, że w 2016 roku strata netto 

instytucji na koniec 2016 roku wyniosła ponad sześćset tysięcy złotych.  

Tabela 47. Sytuacja finansowa Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w latach 2016  

i 2017 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

KWOTA (W ZŁ) 

 2017 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  3 450 605,97 3 843 134,92 

Pozostałe przychody operacyjne 2 323 560,24 2 198 906,39 

Przychody finansowe 12 341,30 68 303,76 

Zysk (strata) netto  - 601 772,97 - 104 096,23 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 rok - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 
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Podsumowując dokonaną analizę, Cricoteka prowadzi w głównej mierze działalność związaną  

z wystawami czasowymi, wydarzeniami teatralnymi, wydarzeniami muzycznymi. Placówka 

organizuje także wiele działań edukacyjnych. Od momentu realizacji inwestycji, jaką była budowa 

nowej siedziby, placówka odnotowuje wzrost frekwencji, co świadczy o wykorzystaniu potencjału 

zagospodarowanej przestrzeni.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Cricoteki, a także uzyskane w wywiadach swobodnych wypowiedzi podmiotów gospodarczych, 

reprezentantów trzeciego sektora, przedstawicieli badanej instytucji i reprezentantów samorządu 

lokalnego. 

Podgórze należy do jednej z najprężniej rozwijających się części Krakowa. Nie dziwi więc, że 

mieszkańcy dzielnicy w zdecydowanej większości dostrzegają zmiany w okolicy. Podobnie jak  

w przypadku Muzeum Lotnictwa, największe zmiany dotyczyły cen nieruchomości i sieci połączeń 

komunikacyjnych.  

Wykres 49. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Podgórza na przestrzeni ostatnich 10 lat 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ przedstawiono jedynie wskazania pozytywne 

Źródło: opracowanie własne 

Cricoteka osadzona jest w tkance miejskiej Podgórza, na którą oddziałuje, a zatem dzięki instytucji 

również region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie poddano więc hipotezy na temat 

korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci dokonywali wyboru 

odpowiedzi na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory z każdej strony 

skali (tzw. skala Likerta). 
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Wykres 50. Korzyści wynikające z funkcjonowania Cricoteki wskazane przez mieszkańców Podgórza oraz 

odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odbiorcy Cricoteki z dużym entuzjazmem podchodzą do inwestycji, prawie jednogłośnie 

dostrzegając jej korzystny wpływ zarówno wizerunkowy, edukacyjny, społeczny, towarzyski, jak  

i turystyczny. Mieszkańcy również, choć w nieco mniejszym odsetku, dostrzegają ww. korzyści. 

Jedynym obszarem wpływu budzącym wątpliwości jest gospodarka.  

Wpływ projektu na gospodarkę 

Na temat wpływu gospodarczego, jedynie zasygnalizowanego w części ilościowej w pytaniach 

skierowanych do odbiorców i mieszkańców, wypowiadali się również badani w części jakościowej 

badań. Podobnie jak w przypadku obydwu wcześniej analizowanych projektów, także w przypadku 

Cricoteki niektórzy badani dystansowali się od koncepcji dotyczącej kultury jako czynnika 

rozwoju gospodarczego. Podkreślano, że w przypadku kultury, dotowanej przede wszystkim 

ze środków publicznych, chodzi o coś więcej niż efekt gospodarczy - raczej o długofalowy 

rozwój społeczny, także w wymiarze budowania świadomości społecznej dotyczącej roli 

kultury jako takiej. 

[...] inwestorem jest w tym wypadku społeczeństwo, bo pieniądze publiczne, czyli ono 

samo siebie za włosy chce wyciągnąć trochę wyżej z takiej szarej przeciętności  

i pokazać, że są rzeczy istotne dla naszej kultury, z którymi trzeba się zapoznać [...]. 

[NGO] 

W wyniku inwestycji pojawiło się kilkanaście podmiotów gospodarczych (m.in. w kompleksie 

apartamentowym vis a vis Cricoteki), ale wiele z nich nie potrafiło się utrzymać przez dłuższy czas. 

Jest bardzo duża rotacja firm w okolicy. Te, które funkcjonują nie potrafią powiedzieć,  

w jaki sposób i czy w ogóle Cricoteka miała na ich działalność jakikolwiek wpływ lub w ogóle 

zaprzeczają występowaniu takiego związku.  

Tu w ogóle jest, na tej ulicy, dość spora rotacja lokali. Właściwie każdy ma jakieś swoje 

wewnętrzne powody, czemu otwiera, czemu zamyka, wydaje mi się. Więc chyba nie, chyba 

nie miało to związku. [okoliczny przedsiębiorca] 
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[...] ten budynek w zupełności na moją branżę nie oddziałuje, bo ja pozyskuję klientów 

głównie z polecenia albo poprzez moje portfolio, które mam. Nikt nie prowadzi ze mną 

biznesu ze względu na to, że w Krakowie nad Wisłą stoi Cricoteka. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

Wyjątkiem jest opinia przedsiębiorcy, który na stałe współpracuje z Cricoteką, świadcząc usługi 

gastronomiczne: 

[...] pierwszy rok był takim rokiem, kiedy mnie sprawdzała jakby trochę Cricoteka, ale 

teraz już robimy dużo jakichś takich rzeczy. Na przykład jak są tutaj eventy to ja je 

obsługuję, jak robią jakieś spektakle to później ci ludzie przychodzą do mnie. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Zarówno ten, jak i inny przedsiębiorca współpracujący z Cricoteką, podkreślają, że współpraca ta 

spowodowała pewne zmiany w standardzie świadczonych przez nich usług (podwyższenie 

standardu lub jego zmianę, dostosowanie do wizji osób zarządzających placówką). 

Oczywiście tak, przyczyniła się, no bo to jednak prestiż, obiekt taki trochę prestiżowy. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Wszystkie współpracujące podmioty wypowiadające się w badaniu CATI dobrze oceniają relacje  

z Cricoteką, nie dostrzegając jednocześnie zmiany w jakości świadczonych przez siebie usług.  

Niejednoznacznie oceniana jest atrakcyjność mieszkaniowa najbliższej okolicy Cricoteki. Wzrost 

ceny nieruchomości w dzielnicy zaobserwowało 80% mieszkańców. Niektórzy badani 

podkreślają ogólny wzrost atrakcyjności inwestycyjnej okolicy, przypisując to zjawisko m.in. 

realizacji inwestycji. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej można dostrzec przede wszystkim w 

kontekście nowej zabudowy mieszkaniowej, o dużo wyższym standardzie niż budynki mieszkalne, 

które były tam już wcześniej. 

Zdecydowanie najmocniej chyba widać to przy Cricotece, ponieważ akurat powstała  

w dzielnicy miasta, która dotychczas była dość zaniedbana i omijana przez inwestorów 

[...]. [samorząd] 

Część badanych, m.in. niektórzy przedstawiciele samorządu, w dość bezkrytyczny sposób oceniają, 

że zrealizowana inwestycja jednoznacznie pozytywnie przełożyła się (i będzie przekładać się nadal) 

na atrakcyjność mieszkaniową, inwestycyjną, a także turystyczną Podgórza. Opinia ta znajduje 

oczywiście odzwierciedlenie w rzeczywistości, jednak warto podkreślić, że nie oddaje jej w pełni. 

Mam wielu klientów tutaj, obok, którzy się chwalą tym, że mieszkają obok Cricoteki. 

Także jest to niewątpliwie coś fajnego w mieście. [współpracujący przedsiębiorca] 

Jeśli chodzi o atrakcyjność mieszkaniową okolicy, to na sytuację części mieszkańców 

zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji inwestycja wpłynęła negatywnie. Jak 

wskazuje jeden z badanych:  

Stracili piękny widok i teraz mają ciemno, zimno i wilgotno [NGO]. 

W wywiadach zogniskowanych pojawił się wątek rozwoju turystyki na Podgórzu. Na ten aspekt, 

przypomnijmy, zwróciło uwagę 93,3% odbiorców i 82,7% mieszkańców. Cricoteka stanowi 

kolejny, istotny przystanek na szlaku turystycznym tej części miasta. Przekłada się to również, 

zdaniem uczestników wywiadu, na nową funkcjonalność budownictwa mieszkaniowego, które 

stanowi inwestycję, jako forma wynajmu krótkoterminowego dla turystów. 

Podjęto się również zdiagnozowania wpływu inwestycji na gospodarkę poprzez przeanalizowanie 

wpływów z podatków PIT i CIT do budżetu Krakowa, a także zmian w poziomach dochodu 
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budżetu miasta, liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych (w tym w sektorach 

kreatywnych), poziomu bezrobocia i zatrudnienia. Szczegółowe przedstawienie wyników 

znajduje się w części poświęconej pierwszej z omawianych krakowskich instytucji - Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

W przypadku Krakowa (zwłaszcza na przykładzie budowy Cricoteki), dane liczbowe dotyczące 

wpływu z podatków CIT mogą odzwierciedlać zmiany, jakich faktycznie w okolicy badanej 

instytucji doświadczali respondenci, z którymi przeprowadzano badania. Okolica inwestycji, która 

w wyniku realizacji projektu w krótkim okresie stała się miejscem działalności nowych podmiotów 

gospodarczych (w tym z sektora kreatywnego), może stanowić przykład miejsc na mapie miasta 

przyczyniających się do tak znacznego wzrostu dochodów do budżetu stolicy Małopolski.  

Wykres 51. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podobnie jak w pozostałych lokalizacjach również w odniesieniu do Cricoteki, próbując oszacować 

gospodarcze oddziaływanie projektów, dokonano analizy przychodów budżetu miasta Krakowa.  

W latach 2006-2016 przychody budżetu miasta Krakowa, podobnie jak w prawie każdej  

z analizowanych gmin, uległy niemal podwojeniu. Ponieważ nie zaobserwowano relacji pomiędzy 

realizacją inwestycji a ww. wpływami, dane przedstawione przy okazji opisu Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie, nie będą przytaczane. Niemożność zaobserwowania wpływu nie oznacza, 

że go nie ma a jedynie, że w przypadku makrodanych (za jakie można uważać wpływy do budżetu 

stolicy Małopolski) wpływ pojedynczej inwestycji jest trudny do oszacowania.  

W ramach prowadzonych badań sprawdzono wskaźnik dochodu w Krakowie przypadającego na 

mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycje i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty 

dochodu gminy z 1 862,83 w roku 2006 do 3 380,27 zł w roku 2016. Można zaobserwować niemal 

dwukrotny wzrost dochodu, jednak należy być ostrożnym w kwestii wpływu placówki na ten 

wskaźnik, ze względu na ogólną sytuację gospodarczą i dużą ilość wpływających na nią czynników 

oraz przede wszystkim duży obszar miasta. 

Ze względu na pozycję Krakowa jako stolicy województwa i głównego ośrodka życia społeczno-

gospodarczego Małopolski, liczba podmiotów, które co roku rejestrują się na jego terenie, jest około 

dziesięć razy wyższa, niż w przypadku drugiego co do wielkości miasta Małopolski, czyli Tarnowa. 

Wydaje się, że ze względu na skalę zjawisk katalizujących rozwój gospodarczy w Krakowie, 

analizowanie powiązań między budową Cricoteki a liczbą nowo rejestrowanych podmiotów 

gospodarczych nie przyniesie wartościowych rezultatów i choć trudno określić rolę analizowanej 
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instytucji we wzroście liczby nowo powstałych podmiotów w Krakowie, warto odnotować, że rok 

zakończenia projektu jest również rokiem zdecydowanego wzrostu liczby nowo powstałych 

podmiotów, która to liczba utrzymuje się w kolejnych latach.  

Wykres 52. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach 

powiatu Krakowa w latach 2009-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Choć niepodważalnych danych na temat wpływu nie dostarcza sama analiza baz REGON, 

potwierdzają go opinie społeczności lokalnej. Mieszkańcy w 77% uważają, że inwestycja 

przyczyniła się do podejmowania innych inicjatyw w miejscowości, dzielnicy (rozwój 

infrastruktury, wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni).  

Zdecydowanie łatwiej natomiast budować twierdzenia na temat wpływu inwestycji na rozwój 

gospodarczy najbliższej okolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie Crocoteki w sektorach 

zdefiniowanych na potrzeby analizy jako sektory kultury i sektory kreatywne w latach 2006-2018 

powstało łącznie 46 nowych podmiotów. Najwięcej odnotowano w sekcji J (58.21.Z) - działalność 

wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Po latach realizacji inwestycji odnotowano i wzrost 

podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz sektora kreatywnego. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, co ma związek z rozwojem 

tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem zarówno na poziomie polityk lokalnych, jak  

i ponadregionalnych. 

Tabela 48. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2006-2018 w Krakowie (2007-2015 lata realizacji projektu)76 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja 

monet 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów  

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

                                                           
76 Do analizy zostały włączone ulice znajdujące się w najbliższej okolicy Cricoteki, takie jak: Nadwiślańska, Podgórska, Na 

Zjeździe, Piwna, Józefińska i Mostowa. 
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Produkcja 

sztucznej 

biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Wydawanie 

książek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

gazet 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza 

(m. in. katalogi 

i fotografie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowy

ch 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 3 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowa

nia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Działalność 

związana z 

produkcją 

filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność w 

zakresie 

nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznyc

h 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostęp

nych i 

abonamentow

ych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowa

niem 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 

Działalność w 

zakresie 

architektury 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
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Działalność 

agencji 

reklamowych 

0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

Działalność w 

zakresie 

specjalistyczne

go 

projektowania 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, 

gdzie indziej 

niesklasyfikow

ana (m. in. 

działalność 

związana z 

wyceną 

antyków i 

biżuterii) 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 1 1 1 7 1 1 1 3 5 4 9 6 6 

Źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Część badanych w części jakościowej potwierdza związek między budową Cricoteki  

a pojawieniem się na terenie Podgórza nowych branż, także tych związanych z sektorem 

kreatywnym. 

Znaczy na przedsiębiorców myślę, że jedyne co, to widzę, że w tym, w ogóle w tej strefie 

po prostu dużo zaczęło powstawać też takich fajnych miejsc, sklepików, zaraz tam jest 

zabudowa mieszkaniowa i w tej zabudowie mieszkaniowej zaczęły powstawać nawet 

takie, można powiedzieć, artystyczne, bo tam są i jakieś sklepy wnętrzarskie, fryzjer, to 

jest takie, można powiedzieć, na troszeczkę wyższym poziomie. Na strefa zaczęła się robić 

bardziej high level. I myślę, że też właśnie dzięki temu obiektowi. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

W ramach gromadzenia materiału badawczego dokonano również analizy aktywności zawodowej 

mieszkańców Krakowa. Nie było jednak możliwe wskazanie powiązań z powodu 

nieprzekładalności ewentualnego oddziaływania w mikroskali na makrodane. Zostały one 

poglądowo przedstawione jedynie w części poświęconej Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie. Poddani badaniu przedsiębiorcy nie widzą zależności pomiędzy inwestycją  
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a poziomem zatrudnienia zarówno w swojej firmie, jak i w okolicy. W drugim przypadku -  

8 osób nie dostrzegło wpływu, 4 osoby udzieliły przeciwnych odpowiedzi, 2 - odpowiedzi 

świadczących o istnieniu zależności i 2 o jej braku. W Critotece w wyniku inwestycji znalazło 

zatrudnienie 16 osób. 

Podgórze jest prężnie rozwijająca się częścią Krakowa. Większość badanych w części jakościowej 

dostrzega wpływ budowy kładki na rozwój obszaru. Kładka umożliwiła pieszym dotarcie  

z Kazimierza na Podgórze. Należy jednak mieć na względzie, że gdyby nie atrakcje Podgórza, ten 

szlak pieszy nie byłby interesujący dla osób, które korzystają z niego, by zwiedzić dzielnicę. 

Cricoteka, choć istotną, nie jest jedyną atrakcją prawobrzeżnej części Krakowa, co stanowi 

doskonały przykład myślenia kompleksowego o rewitalizowanych obszarach.  

Wpływ inwestycji na kulturę 

O ile relacja pomiędzy instytucjami kultury a gospodarką jest niejednoznaczna, od placówek  

o charakterze kulturalnym w sposób naturalny oczekuje się oddziaływania na kulturę. Dlatego 

mieszkańcy Podgórza zostali poproszeni o ocenę zmian w szeroko pojętej kulturze. Aż 80,7% z nich 

dostrzegło zmiany na lepsze, 2,8% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze, a 16,5% nie dostrzega 

zmian w tym obszarze.  

Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Cricoteka pełni istotną rolę w ofercie 

kulturalnej Krakowa, w tym 22% jest zdecydowanie przekonanych o jej roli, a 71,2% uważa, 

że raczej pełni ona istotną rolę (w sumie 93,2% pozytywnych wskazań). Odbiorcy instytucji 

zgadzają się z opinią mieszkańców, jednak czynią to z mniejszym entuzjazmem (88,8% 

odpowiedzi). Warto podkreślić, że jej istotność rzadziej wskazywały osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym oraz zawodowym. Samą ofertę placówki odbiorcy oceniają pozytywnie 

(97,1%), z czego 55,9% bardzo dobrze, a 41,2% raczej dobrze. Zdaniem aż 97,2% mieszkańców 

zrealizowany w Cricotece projekt podniósł prestiż Krakowa, a 91,8% poleciłoby odwiedzenie 

instytucji znajomym lub rodzinie.  

Ponieważ celem badania jest zdiagnozowanie wpływu inwestycji na kulturę, ilościowa część 

badania miała za zadanie doprecyzować rolę badanej instytucji w procesie zmian. 

Wykres 53. Istotność Cricoteki w ofercie kulturalnej Krakowa w opinii odwiedzających placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 

Znaczenie instytucji w gminie i jej oddziaływanie na region związane jest nie tylko z jej działaniami, 

ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. Dlatego istotnym 

jest oszacowanie liczby instytucji kultury oddziałujących na otoczenie i określenie miejsca badanej 

placówki pośród nich.  

40,7%

48,1%

11,2%
zdecydowanie istotna

raczej istotna

raczej nieistotna
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W odpowiedzi na pytania o najważniejsze instytucje kultury w okolicy, mieszkańcy Podgórza 

wskazywali w pierwszej kolejności MOCAK (29,3% odpowiedzi), następnie Cricotekę (13,6%) 

oraz Fabrykę Schindlera (11,2%). Różnica procentowa pomiędzy pierwszym a drugim wyborem 

wskazuje zdecydowanie na przewodnią rolę MOCAK-u w życiu kulturalnym Podgórza, któremu 

Cricoteka ustępuje miejsca.  

Tabela 49. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Podgórza 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

MOCAK 29,3% 

Cricoteka 13,6% 

Fabryka Schindlera 11,2% 

Muzeum Narodowe 9,4% 

Centrum Kongresowe 5,7% 

Tauron Arena 5,7% 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 5,7% 

Opera 3,1% 

Zamek Królewski na Wawelu 3,1% 

Muzeum Żydowskie Galicja 1,8% 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1,8% 

Dom Kultury Wolnica – Podgórze 1,2% 

Filharmonia 1,2% 

Teatr Słowackiego 1,2% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Cricotekę cechuje unikatowość w skali kraju ze względu na swój z jednej strony monograficzny 

charakter (dokumentacja i prezentacja twórczości jednego z najważniejszych artystów polskich),  

z drugiej szeroki zakres podejmowanych w tym celu działań.. Cricoteka jest jedyną placówką  

w kraju, w której można w tak szerokim zakresie obcować z dorobkiem sztuki Tadeusza Kantora. 

Unikatowość inwestycji należy rozpatrywać również w kontekście wyjątkowości architektury nowo 

powstałego budynku.  

Mieszkańców korzystających z oferty Cricoteki (27,2%) zapytano, na ile instytucja zaspokaja ich 

potrzeby kulturalne. Jedynie 9,7% uznało, że czyni to ona w pełni, 30,6% przyznało, że czyni to  

w znacznym stopniu (takiej odpowiedzi udzieliło trzy razy więcej kobiet), a 48,4% - w niewielkim. 

Natomiast 11,3% mieszkańców Krakowa, którzy odwiedzili placówkę stwierdziło, że Cricoteka  

w ogóle nie odpowiada ich potrzebom kulturalnym. Nie dziwi, że instytucja ma szansę w większym 

stopniu zaspokoić potrzeby osób, które świadomie zdecydowały się do niej wybrać, niż osób, które 

w pobliżu niej mieszkają (szczególnie, że jedynie 27,2% z nich ją odwiedziło), w przypadku 

Cricoteki jednak dysproporcja jest bardzo widoczna. Odwiedzający Cricotekę deklarują, że obecna 

oferta placówki jest dopasowana do ich potrzeb. Takiej odpowiedzi udzieliło 94,8% badanych, 

jedynie 5,2% było przeciwnego zdania. Niezwykle wysoki odsetek pozytywnych ocen oferty wśród 

odbiorców daje asumpt do docenienia programu instytucji. Jak widać, wizyta w Cricotece stanowi 

odpowiedź na oczekiwania odbiorców. Należy jednak zwrócić uwagę, że oferta najwidoczniej nie 

trafia do społeczności lokalnej. Choć należy przyznać, że ponad połowa osób zamieszkujących 

Podgórze (60,5%), które miały okazję skorzystać z oferty placówki (jedynie 27,2%), deklaruje że 

działalność Cricoteki oddziałuje na częstsze podejmowanie przez nich działalności edukacyjno-

kulturalnej. Taką odpowiedź częściej wskazywały kobiety.  
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Instytucja jest również motywatorem do poszerzania wiedzy. Większość odbiorców (89,8%) 

przyznało, że znajduje w niej tego rodzaju inspirację. Na wartości edukacyjne odbiorcy wskazywali 

również spontanicznie. Cricoteka generuje wśród odbiorców następujące potrzeby, które dotąd nie 

były zaspokajane: edukacyjne - 34,6% wskazań, 15,4% - obcowania z kultura, potrzeby codzienne 

i potrzeby towarzyskie - 7,7%. Żadnych potrzeb nie dostrzegło 15,4%, a 19,2% badanych udzieliło 

pojedynczych odpowiedzi: organizacja czasu dla dzieci, chęć ponownego odwiedzenia, nowe 

archiwum łatwiej dostępne i potrzeba estetyki.  

W badaniu jakościowym kwestia oddziaływania Cricoteki na kulturę została rozwinięta. 

Przedstawiciel samej Cricoteki stwierdził, że oddziaływanie na kulturę stanowi podstawowy zakres 

aktywności instytucji. Ważnym elementem z jego punktu widzenia jest edukowanie i kształcenie, 

zwłaszcza młodego pokolenia, do odbioru sztuki współczesnej. 

Jak każda instytucja kultury zaspokaja potrzeby wyższe te, które niestety są  

w łańcuchu potrzeb na samym końcu. Niemniej jednak myśmy wypracowali sobie grupę 

stałych, od tych czterech lat stałych użytkowników, są to przede wszystkim małe dzieci, 

rodzice przede wszystkim tych dzieci, bo oni przyprowadzą te dzieci na warsztaty, 

Cricoteka nigdy nie miała edukacji, w związku z tym okazuje się, że poprzez sztukę 

Kantora możemy mówić o sztuce współczesnej, oswajać osoby z takim trudnym tematem, 

wydaje się, że to jest niezrozumiałe i okazuje się, że poprzez sztukę Kantora można 

edukować na temat sztuki współczesnej. [instytucja kultury] 

Potencjał Cricoteki, który pojawił się wraz z realizacją inwestycji, jest według niektórych 

czynnikiem wpływającym na rozwój kultury w Krakowie, przede wszystkim dzięki pojawieniu 

się możliwości współpracy w zakresie organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych. 

Możliwość współpracy? Ja tu chyba jestem jedyny nie z instytucji [publicznej], tylko z 

prywatnej galerii i te galeria miała swoją poprzedniczkę i robiła np. wspólny projekt z 

Cricoteką, ale też wystawę którą otwieramy za tydzień, więc to jest jakiś taki banał, ale 

jest bardzo przydatny, bo buduje coś co można nazwać środowiskiem. [FGI] 

Według większości badanych, Cricoteka ma także potencjał, aby wpływać na rozwój kultury  

w regionie, a nawet szerzej - w Polsce, przede wszystkim w oparciu o dorobek Kantora. 

Wymaga to jednak wypracowania koncepcji działania, która, mimo stworzenia możliwości 

infrastrukturalnych, wciąż jeszcze jest przedmiotem prac. 

Myślę, że ta inwestycja może przyczynić się do promocji Krakowa w skali Polski. Nie 

wiem, czy robi to teraz. Ale nie mam wątpliwości, że ma infrastrukturę, która temu 

pomoże i ma taki potencjał kulturowy. I ze względu na potencjał znanego nazwiska 

Kantor, i przestrzeni. Tylko myślę, że jest nie do końca wymyślona jeszcze. [NGO] 

Zrealizowany projekt, według jednej z badanych osób, największy wpływ wywarł właśnie na ludzi 

pracujących w obszarze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem architektów, którzy powinni 

docenić powstanie tego rodzaju nowoczesnej przestrzeni w mieście, w którym tej przestrzeni 

brakuje. 

Ja myślę, że najbardziej na grupę „z branży”, czyli np. architekci się zaczęli bardzo tym 

obiektem interesować. Jeżeli chodzi o osoby znający tematykę Kantora. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

Trudno jednoznacznie odnieść się do wpływu Cricoteki na kulturę. Celem bezpośrednim projektu 

było stworzenie nowoczesnej przestrzeni umożliwiającej prezentację i popularyzację sztuki 

Tadeusza Kantora w kontekście historycznym i współczesnym. Cel ten z pewnością został 

zrealizowany w wymiarze ponadlokalnym. Twórczość Kantora znalazła imponującą przestrzeń, 

która umożliwia jej prezentację i pozwoli na jej przetrwanie. Należy jednak dołożyć starań, by 
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twórczość artysty stała się bliska społeczności lokalnej, by Kantor ze swoją twórczością zadomowił 

się na Podgórzu.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się o wyrażenie opinii przez mieszkańców Podgórza  

i odbiorców instytucji, dokonano również analiz zmian struktury demograficznej, migracji  

i poziomu wykształcenia mieszkańców w związku z realizowaną inwestycją.  

Badani mieszkańcy Podgórza zostali poproszeni o ocenę wpływu inwestycji na jakość życia 

mieszkańców. I tak 17,1% z nich oceniło ją zdecydowanie pozytywnie, 24,3% raczej pozytywnie. 

Brak dostrzegalnego wpływu wyartykułowało 58,6% mieszkańców. Jeśli natomiast chodzi o wpływ 

instytucji w bardziej sprecyzowanych obszarach, należy podkreślić niezwykle istotny, zważywszy 

na rewitalizacyjny charakter inwestycji, wpływ na jakość przestrzeni publicznej, a także już 

wcześniej zasygnalizowany wpływ na turystykę.  

Wykres 54. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Podgórza  

i odbiorców Cricoteki77 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
77 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 

28,6%

45,5%

56,5%

54,5%

58,3%

57,6%

70,8%

84,4%

94%

96,6%

73,8%

54,3%

54,5%

41,3%

42,4%

41,7%

39,4%

29,2%

15,6%

6%

17,1%

2,2%

3,1%

3%

3,4%

26,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

p
o

z
io

m
b
e

z
p

ie
c
z

e
ń

s
tw

a

u
c
z
u
c
ie

p
rz

y
w

ią
z
a
n

ia
 d

o
m

ie
js

c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

p
o

c
z
u

c
ie

 d
u
m

y
 z

m
ie

js
c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

p
o

z
io

m
z
a

d
o

w
o
le

n
ia

 z
ż
y
c
ia

ja
k
o
ś
ć
 p

rz
e
s
tr

z
e

n
i

p
u

b
lic

z
n
e

j
tu

ry
s
ty

k
a
 w

 o
k
o
lic

y

wzrost bez zmian spadek



 

 166 

 nr strony 

Usytuowanie Cricoteki w centralnej tkance miejskiej sprawia, jak dowiodła analiza architektoniczna 

przestrzeni, że generuje ona wartości ekonomiczne (obecność podmiotów umożliwiających 

konsumpcję i generujących zyski dla miasta), społeczne (tożsamość, wspólnotowość, integracja 

społeczna, inkluzja społeczna) i emocjonalne (poczucie bezpieczeństwa, przyjazny „klimat”).  

Świadectwem oddziaływania instytucji na otoczenie jest m.in. zapewnienie fizycznej przestrzeni, 

czy choćby atmosfery sprzyjającej aktywizowaniu i integrowaniu mieszkańców. Celem tej części 

badania było również sprecyzowanie charakteru działań, które mogą świadczyć o oddziaływaniu 

inwestycji na życie społeczne.  

Wykres 55. Zmiany do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Podgórza w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Cricoteka w pierwszej kolejności doceniana jest za działanie promujące dzielnicę i miasto. Jej 

powstanie przyczyniło się także do intensyfikacji życia kulturalnego. Należy zauważyć jednak, że 

wskazania mogące świadczyć o odziaływaniu instytucji na społeczność lokalną, w kierunku jej 

integracji, budowania tożsamości lokalnej wybierane były przez mniej niż połowę mieszkańców. 

Mieszkańcy Podgórza zapytani o działania, które angażują okolicznych mieszkańców, wskazali 

głównie na wystawy i wernisaże - 22,7%. Spora część mieszkańców przyznała, że nie zna takich 

działań - 35,9%.  

 

Tabela 50. Działania podejmowane przez Cricotekę angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Podgórza 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Nie znam 35,9% 

Wystawy/wernisaże  22,7% 

Warsztaty 15% 

Koncerty 15% 

Prelekcje/wykłady  11,4% 

 
Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 
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Powyższe dane potwierdzają wnioski, które pojawiły się przy analizie oferty kulturalnej. Cricoteka 

w ograniczonym stopniu stanowi przestrzeń integrującą społeczność lokalną, nie stanowi również 

dla niej impulsu do poszerzania wiedzy. 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Sytuacją idealną jest, 

gdy potrafi ona tak zbudować program, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, z potrzebami 

potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego kolejne 

pytanie skierowane do mieszkańców miało na celu oszacowanie, jak oceniają oni zasięg 

oddziaływania oferty placówki. Najwięcej osób wskazało polskich turystów - 39% oraz 

mieszkańców Małopolski - 27,9%. Tyle samo osób (po 16,2%) wskazało na mieszkańców dzielnicy 

oraz wszystkie osoby (kategoria niezawarta w kafeterii). Nieliczni mieszkańcy przyznali, że 

inwestycja została zaplanowana z myślą o turystach zagranicznych oraz wszystkich turystach (po 

4,4%).  

Oddziaływanie instytucji na społeczność lokalną może mieć charakter pośredni, kiedy np. napawa 

mieszkańców dumą lub poczuciem wstydu z racji samego faktu swego istnienia, może 

również realnie na nich oddziaływać, jeśli korzystają z jej oferty. W celu oszacowania realnego 

oddziaływania placówki na mieszkańców zapytano ich, czy korzystają z oferty Cricoteki. Jedynie 

27,2% mieszkańców odwiedziło Cricotekę, z czego 10,7% uczyniło to kilkukrotnie (najrzadziej tej 

odpowiedzi udzieliły osoby w przedziale wiekowym 65-75 lat i starsze), 16,5% było w niej jeden 

raz, natomiast 36,4% spośród osób, które nie skorzystały do tej pory z jej oferty, słyszało o instytucji, 

a 36,4% badanych nigdy nie słyszało o placówce. 

Osoby, które słyszały o Cricotece, ale nigdy w niej nie były, spytano o przyczynę niekorzystania  

z oferty instytucji. Połowa za powód podała brak czasu, 38,1% - nieznajomość oferty, a 23,8% 

stwierdziło, że propozycje placówki są niedostosowane do ich zainteresowań.  

Wykres 56. Przyczyny niekorzystania z oferty Cricoteki przez mieszkańców Podgórza 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Podgórza zostali zapytani o to, czego brakuje w okolicy ich miejsca zamieszkania  

w zakresie kultury. Większość z nich (67,2%) uznała, że niczego na Podgórzu nie brakuje. 

Natomiast 10,3% wskazało, że chciałoby, żeby w okolicy odbywało się więcej koncertów, 6,9% - 

wydarzeń sportowych, 5,2% - wystaw a 3,4% - spotkań dla seniorów i darmowych wydarzeń 

kulturalnych. Pytanie miało charakter otwarty. Pozostałe wskazania artykułowane były przez 

pojedyncze osoby.  
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Tabela 51. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne na Podgórzu w opinii mieszkańców 

 INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Jest wszystko  10,3% 

Koncertów 10,3% 

Wydarzeń sportowych  6,9% 

Wystaw 5,2% 

Spotkań seniorów 3,4% 

Darmowych wydarzeń 3,4% 

Spotkań autorskich 1,8% 

Dla dzieci 1,8% 

 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Podgórze staje się coraz bardziej turystyczną częścią Krakowa, o czym nie można zapominać 

analizując wpływ na społeczność lokalną. Nie jest zadaniem łatwym pogodzenie potrzeb turystów  

i społeczności lokalnej. Szczególnie przy tak sprecyzowanym profilu związanym z trudną  

w odbiorze sztuką współczesną. Okazją do tego mogą być np. pożądane przez podgórzan koncerty, 

które mogą pokrywać się z charakterem i tematyką działań instytucji.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań jakościowych, omawiania instytucja jest jedną z trzech 

instytucji mających pośredni wpływ na rozwój Podgórza - dzielnicy Krakowa. Jak stwierdziła jedna 

z rozmówczyń bardzo dobrze, że powstała architektura zwrócona „twarzą do Wisły”. Dzięki 

budynkowi oraz pobliskiej kładce stworzyła się ścieżka turystyczna prowadząca z Kazimierza na 

południową stronę Krakowa. Na pewno w związku z inwestycją zmienił się ruch turystyczny w tej 

dzielnicy miasta. Okoliczni mieszkańcy czują wpływ Cricoteki; odnowiona infrastruktura oraz 

działania placówki wychodzące w przestrzeń miejską stwarzają wrażenie, że to miejsce stało się 

bardziej „światowe”. Jak podkreśla jedna z badanych osób, bardzo możliwe, że nie wszystkim, 

zwłaszcza wieloletnim mieszkańcom tej okolicy, odpowiadają tego rodzaju zmiany. 

[...] to są ludzie troszeczkę tacy zamknięci w sobie i oni nie do końca lubią zmiany.  

I gdzieś to może trochę jest też nasza polska mentalność, ale w Krakowie to jest jeszcze 

bardziej obserwowane, że to nie są do końca ludzie otwarci. To są rodowici mieszkańcy, 

tacy lokalni mieszkańcy. Na jakieś nowe nowości, na jakąś właśnie turystkę, a że tutaj 

mają za dużo hałasu, a że tutaj za dużo się dzieje, a po co to komu. Mówię o takich 

troszeczkę starszych osobach, które tutaj jeszcze gdzieś mieszkają. Bardzo dużo osób, 

jeszcze w tych starych budynkach jeszcze żyje. Więc nie wiem jak oni to odbierają. Mogą 

to odbierać negatywnie. [okoliczny przedsiębiorca] 

Tym bardziej, że jak wykazała analiza architektoniczna przestrzeni, kontekst urbanistyczny Ośrodka 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka znacząco różni się od kontekstu urbanistycznego 

pozostałych obiektów. Karkowska Cricoteka usytuowana jest bowiem wzdłuż Wisły.  

Inny badany, wyróżniając grupy, na które inwestycja wywarła największy wpływ, wskazuje na 

osoby: 

[...] na pewno, które mają jakieś tam wykształcenie i gdzieś tam podróżują. Na pewno jest 

to średnia, wyższa grupa intelektualnie rozwinięta, ludzie wykształceni, doceniający 

estetykę. Myślę, że w tą stronę. [współpracujący przedsiębiorca] 

Z wypowiedzi zarówno tej, jak i innych badanych osób wynika, że inwestycja ta nie miała raczej 

egalitarnego charakteru, jeśli chodzi o zamierzone i faktyczne oddziaływanie na społeczność 
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lokalną. Mimo bliskiego sąsiedztwa i rewitalizacyjnego charakteru, osoby niezainteresowane sztuką 

czy działalnością artystyczną raczej nie znajdą w niej oferty dla siebie. Trudno zatem stwierdzić, że 

inwestycja miała charakter rewitalizacji w wymiarze społecznym.  

Z drugiej strony, inwestycja w infrastrukturę umożliwiła Cricotece znaczące poszerzenie 

repertuaru swoich działań i otworzenie się na współpracę z otoczeniem, w przeciwieństwie do 

okresu sprzed projektu, gdy była to przede wszystkim placówka prowadząca działalność badawczą. 

Myślę, że mają swoją przestrzeń można zbudować jakąś strategię działań. Można 

adresować swoje działanie do szerszej publiczności. Będąc bardziej widocznym można 

też kreować potrzeby i odpowiadać na nie. Wcześniej Cricoteka była przede wszystkim 

archiwum, czyli była skupiona na własnych badaniach. A teraz może budować jakby 

ofertę dla miasta. Bardzo dobrze oceniam wszystkie działania związane z włączaniem 

dzieciaków, co wcześniej w ogóle nie funkcjonowało, a teraz jest bardzo szeroki program 

dla dzieci. [NGO] 

Staramy się tak też budować nasz program, żeby wciąż przyciągać nowych odbiorców 

poprzez nowe kolaboracje i udział w różnych przedsięwzięciach. Na przykład ostatnio 

rozpoczęliśmy przy okazji wystawy Zbigniewa Gostomskiego spotkania związane z nauką, 

generalnie jest na przykład z matematyką, z filozofią, z postrzeganiem nieskończoności 

[...] W ten sposób przyciągnęliśmy kompletnie nową publiczność i na przykład już teraz 

bierzemy udział w festiwalu Copernicus, który jest właśnie połączeniem nauki z kulturą. 

[instytucja kultury] 

 

Przedstawiciel samej Cricoteki przywołuje przede wszystkim zajęcia dla dzieci i seniorów jako 

przykład z jednej strony kreowania, a z drugiej - zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w 

zakresie oferty kulturalnej. Na terenie instytucji przygotowano także przestrzeń, którą mogą 

wykorzystywać zwłaszcza rodziny z dziećmi. Jedna z badanych osób stwierdziła, że działający w 

lecie ogródek-kawiarnia oraz plac zabaw dla dzieci faktycznie przyciągają społeczność lokalną, nie 

potrafiąc jednocześnie ocenić, na ile jest to planowy zabieg instytucji kultury. 

Podkreślane jest także dostosowanie instytucji do potrzeb osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. 

[...] ponieważ nasze działania zbiegły się też z działaniami Urzędu Marszałkowskiego, 

który stworzył taki projekt Kultura Wrażliwa dla osób z niepełnosprawnościami 

sensorycznymi, a myśmy robili to troszkę wcześniej, dostaliśmy dofinansowanie na 

projekt Wiedzieć w Nawiasie, czyli Widzieć Więcej dla osób niedowidzących i dzięki temu 

mamy ten budynek dostosowany również nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami 

ruchowymi, ale też sensorycznymi. To mamy audiodeskrypcję, tłumaczenie na PJM, każdy 

wernisaż jest tłumaczony na polski język migowy [...]. [instytucja kultury] 

Podsumowując wątek - do kogo jest skierowana oferta instytucji - spośród wszystkich badanych 

placówek Cricoteka cechuje się największymi dylematami w tym zakresie. Wynikają one z dążenia 

do jednoczesnej realizacji dwóch podstawowych celów: upamiętnienia dorobku Tadeusza Kantora 

z jednej strony, a z drugiej - przybliżenia sztuki nowoczesnej potencjalnej publiczności.  

I tutaj się ścierają dwie nogi tej instytucji, bo jedna noga [...] mówi, że to są tylko osoby 

zainteresowane sztuką Kantora i tylko ta elita nas interesuje, druga noga mówi, że do 

wszystkich. [...] w przypadku Kantora, turyści są bardzo ważną częścią osób 

odwiedzających, dlatego że oni znają sztukę Kantora, utożsamiają się i specjalnie tutaj 

do tej Cricoteki przyjeżdżają. Więc oczywiście do tej grupy naturalnie, że kierujemy naszą 

ofertę, ale także do mieszkańców całej Polski, trudno powiedzieć. Ta oferta warsztatowo-

edukacyjno-koncertowa, performatywna jest kierowana myślę, że bardziej dla 
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mieszkańców Krakowa czy też właśnie tutaj nawet tej dzielnicy, dlatego że no ci ludzie 

mieszkając tutaj mogą z niej korzystać. [...] Kierujemy do każdej grupy, nawet tej z 

niepełnosprawnościami i ruchowymi i sensorycznymi, do dzieci od dwa i pół roku po 

staruszków seniorów, którzy mają ochotę o sztuce współczesnej porozmawiać. [instytucja 

kultury]  

Analiza wpływu społecznego ujęta została w subiektywnych odczuciach respondentów oraz analizie 

materiałów zastanych. Jedno z pytań badawczych, jakie postawiono w koncepcji badawczej, 

dotyczyło zmiany struktury demograficznej społeczności lokalnej w danej miejscowości (gminie). 

Należy zaznaczyć, że demografia jest obszarem odzwierciedlającym wiele różnych procesów oraz 

czynników, wśród których czołowe miejsce zajmuje poziom jakości życia, możliwość znalezienia 

pracy oraz dostęp do podstawowych usług związanych z opieką i wychowywaniem dzieci. 

Zakładając, że inwestycje podejmowane w instytucjach kulturalnych mogą oddziaływać na strukturę 

wiekową ludności poprzez m.in. poprawę jakości życia, stworzenie możliwości do rozwoju 

zawodowego i osobistego, przeanalizowano, czy i jak powstanie gmachu Cricoteki wpływa na 

zmianę struktury demograficznej w kierunku zwiększenia w niej udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Analizy te, podobnie jak dotyczące listy absolwentów szkół 

wyższych, prowadzono na poziomie miasta, zatem wyniki dla wszystkich trzech badanych 

inwestycji w Krakowie są tożsame i zostały zaprezentowane przy okazji omawiania pierwszej  

z krakowskich instytucji - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

I choć analizując proces migracyjny na poziomie miasta, trudno to zaobserwować, dostrzegany 

przez mieszkańców napływ nowej ludności może stanowić (zakładając, że bardziej mobilni są ludzie 

młodzi) przesłankę do wnioskowania na temat odmładzania się społeczności Podgórza. Zarówno 

nowoczesna architektura Cricoteki, jak i oferta może zachęcać właśnie ludzi młodych do osiedlania 

się na Podgórzu. 

Tabela 52. Migracje w latach 2005-2017 w Krakowie (Cricoteka)  

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA  

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY 

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ 

2005 1 447 1 169 6 860 5 691 278 557 279 

2006 825 845 7 080 6 235 -20 427 447 

2007 358 267 7 051 6 784 91 427 336 

2008 -62 -224 5 611 5 835 162 459 297 

2009 412 161 6 338 6 177 251 514 263 

2010 416 110 6 771 6 661 306 584 278 

2011 975 645 7 128 6 483 330 673 343 

2012 738 510 6 317 5 807 228 561 333 

2013 1 009 1 046 7 424 6 378 -37 532 569 

2014 1 531 1 491 7 507 6 016 40 549 509 

2015 1 840 1 840 7 533 5 693 0 0 0 

2016 1 807 1 486 7 032 5 546 321 400 79 

2017 b.d. b.d b.d b.d b.d b.d b.d 

Źródło: opracowanie własne GUS 

Wpływ inwestycji na instytucję 

Miarą sukcesu projektu jest m.in. efektywność wykorzystania inwestycji. Dlatego odbiorcy mieli 

możliwość odniesienia się do sposobu wykorzystania przestrzeni przez instytucję, poziomu 

wykorzystania możliwości infrastrukturalnych stworzonych dzięki inwestycji. Zdecydowana 
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większość bo 91,4% z nich pozytywnie ocenia wykorzystanie przestrzeni Cricoteki (z czego 38,5% 

bardzo dobrze, 52,9% raczej dobrze). Większość mieszkańców korzystających z usług Cricoteki 

(89,5%) pozytywnie oceniło sposób wykorzystania infrastruktury Cricoteki. Choć należy 

podkreślić, że w jakościowej części badania wypowiedzi nie były aż tak pozytywne. Badani mieli 

zastrzeżenia m.in. do umiejscowienia i sposobu aranżacji kawiarni. 

Dokonana została również ocena poszczególnych atrybutów instytucji. Opinie odbiorców były 

równie pozytywne, jak odpowiedzi mieszkańców, a w przypadku oceny czystości obiektu, zaplecza 

komercyjnego, lokalizacji i samej ekspozycji zdecydowanie pozytywne odpowiedzi odbiorców 

uzyskały wyższy odsetek niż w przypadku mieszkańców.  

Wykres 57. Ocena poszczególnych atrybutów Cricoteki - opinia mieszkańców Podgórza oraz odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kwestie analizy przestrzeni Cricoteki podjęto również w obserwacji. Zadaniem tej części badania 

była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowanie do potrzeb 

publiczności. W pierwszej kolejności ustalono obecność lub brak takich udogodnień jak np. 

kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas 

zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich funkcjonalności 

wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również 

oznakowanie infrastruktury budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby 

pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom.  
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W ramach badania dokonano obserwacji podczas wydarzeń zorganizowanych przez Cricotekę. Do 

analizy włączono Noc Muzeów, warsztaty dla dzieci oraz wernisaż. Analiza realizowana była 

również poza wydarzeniami.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty infrastrukturalno - organizacyjne. Odnalezienie 

placówki nie sprawia problemu, natomiast wejścia do instytucji choć dobrze oznakowane, nie 

znajdują się od strony ulicy, co może wywoływać dezorientację odwiedzających. Pierwsze z wejść 

prowadzi bezpośrednio do klatki schodowej i sprawia wrażenie zarezerwowanego dla personelu 

technicznego/dostawców, drugie wprowadza odwiedzających do poziomu -1, miejsca, gdzie 

znajduje się kasa i obsługa chętna do pomocy, szczególnie jeśli chodzi o odnalezienie się  

w skomplikowanej architekturze obiektu. Problem pojawia się również w kwestii miejsc 

parkingowych - placówka nie posiada własnego parkingu. Odwiedzający mogą pozostawiać swoje 

samochody jedynie wzdłuż ulicy.  

W holu głównym znajdują się miejsca do siedzenia, w placówce jest także kawiarnia, jednak mieści 

się ona na ostatnim piętrze budynku, co powoduje, że część odwiedzających ma problem z jej 

znalezieniem albo po zwiedzeniu rezygnuje ze skorzystania z niej. W obiekcie znajduje się również 

sklepik, w którym można nabyć książki i płyty związane z twórczością Tadeusza Kantora. Cały 

personel ubrany jest w sposób sformalizowany, w czarnych barwach, jednocześnie nawiązujący do 

stylistyki kantorowskiej, co pozwala na odróżnienie pracowników od zwiedzających i buduje 

spójność estetyczną instytucji. Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica 

charakteryzowała się wysokim poziomem czystości.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się na wydarzeniach. Podczas Nocy Muzeów w trakcie trwania obserwacji pojawiło się 

jedynie kilkadziesiąt osób (około 20-30), zwykle osoby pojedyncze lub w parach. Tak niska 

frekwencja prawdopodobnie wynika z elitarności prezentowanej sztuki. Na warsztatach dla dzieci 

zjawiło się około 10 podopiecznych wraz ze swoimi rodzicami. Prowadząca zajęcia zleciła dzieciom 

prace plastyczne, w które chętnie zaangażowali się sami dorośli. Nie zaobserwowano, aby rodzice 

byli ze sobą zaznajomieni. Po zakończonych warsztatach wszyscy szybko opuścili obiekt. Ostatnim 

wydarzeniem włączonym do obserwacji był wernisaż. Frekwencja na wydarzeniu była wysoka. 

Obserwator uznał, że większość odbiorców wydarzenia to osoby ściśle związane z krakowskim 

środowiskiem sztuki. Odnotowano także, że uczestnicy wernisażu znali się ze sobą. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż przemowy początkowe były tłumaczone na język migowy.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń 

(w dzień powszedni oraz weekend, w godzinach porannych i popołudniowych).  

W dzień powszedni odnotowano bardzo niską frekwencję, Osoby odwiedzające to głównie ludzie 

zawodowo związani ze sztuką, pozostali to przypadkowi turyści (również zagraniczni), których do 

odwiedzenia Muzeum zachęciło raczej jego malownicze położenie nad Wisłą i zjawiskowa, 

nieszablonowa architektura budynku, a nie sama tematyka Muzeum (na miejscu odwiedzający pytali 

obsługę kim był Tadeusz Kantor). Goście placówki podkreślali, że budynek jest ciekawym 

rozwiązaniem architektonicznym i ma nowatorską formę. Podobna sytuacja odnośnie 

charakterystyki odbiorców miała miejsce podczas weekendowej obserwacji, jednak wtedy pojawiło 

się liczniejsze grono zwiedzających.  

Analizowany budynek instytucji jest nowoczesny nie tylko z uwagi na bryłę, ale i aranżację 

przestrzeni wewnątrz. Obiekt doskonale wykorzystuje zarówno swoją przestrzeń ekspozycyjną, jak 

i ciągi komunikacyjne, które jednak należy zaliczyć do dość skomplikowanych. Architektura  

i nowoczesność obiektu zdaje się robić wrażenie na odwiedzających, co stanowi doskonałe 

uzupełnienie dla prezentacji twórczości artysty, któremu dedykowany jest budynek; a także jest 

istotnym elementem wizerunkowym nie tylko Podgórza, ale całego Krakowa. Tym bardziej, że jak 

wykazała analiza architektoniczna przestrzeni, budynek zrywa z tradycyjnym sposobem myślenia  

o tkance miejskiej na rzecz nowoczesności, eksperymentu czy unikatowości. 
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Dostrzeżone w ramach obserwacji walory nie są w stanie jednak zamaskować trudności związanych 

z wykorzystaniem przestrzeni. Infrastruktura, która powstała w ramach projektu, z jednej strony 

jest oceniana przez pracowników instytucji jako ogromna szansa rozwoju działań, podkreślają, że 

budynek jest „spektakularny”. Natomiast z drugiej strony wizja architektów dość znacząco odbiegła 

od wymogów realizowanych w instytucji aktywności, jak np. spektakle teatralne. Większa część 

powierzchni Cricoteki nie może być efektywnie wykorzystywana, natomiast pochłania koszty 

związane ze sprzątaniem czy ogrzewaniem. 

[...] po prostu tak jak Kantor opakowywał stare przedmioty, to ta stara elektrownia,  

w której w tej chwili się znajdujemy to jest ta część opakowana tą współczesną kurtynową 

konstrukcją (...) okazuje się, że jest to bardzo trudny budynek użytkowo, to znaczy mimo 

wszystko ma bardzo niewielką ilość na magazyny [...] mamy salę teatralną, która na 

przykład nie ma zaplecza sceny. To znaczy w momencie, kiedy zrobimy jakiś spektakl, to 

wszystkie rzeczy po tym spektaklu musimy zniszczyć, nie możemy go jeszcze raz zagrać, 

bo nie ma tego gdzie przechowywać. [...] to są klatki schodowe, to są ciągi 

komunikacyjne, więc wie Pan, to wszystko trzeba ogrzać, posprzątać i tak naprawdę  

z 3500 metrów chyba tak mi się wydaje powierzchni użytkowej, która ma ten budynek to 

tak naprawdę no 700 z tego, co pamiętam, nadaje się do użytku, bo reszta to są ciągi 

komunikacyjne. [instytucja kultury] 

Biorąc pod uwagę charakter zrealizowanej inwestycji, nie dziwi fakt, że opisując skojarzenia, jakie 

budzi w nich Cricoteka, uczestnicy wywiadu grupowego często odwoływali się do tych związanych 

z wyglądem budynku placówki. Cricoteka przypomina im żubra (ze względu na monumentalną 

architekturę, ale i odwagę), niedźwiedzia (wielkość połączona z bezwładem) czy żyrafę (budynek 

wystaje ponad inne). Z drugiej strony nowa przestrzeń i nowe możliwości wiążą się także z pewnymi 

dylematami co do tożsamości instytucji, z jej przekształceniami, poszukiwaniem ścieżek rozwoju, 

co badani opisali za pomocą porównań do kameleona czy gąsienicy. 

[...] kameleon, ale to jest dość banalne. Chodzi mi o to, że cały czas Cricoteca wydaje mi 

się, że mocno się zmienia i cały czas nie jest ustabilizowana instytucja, cały czas szuka 

swojego miejsca. Wydaje mi się, że to dobrze, bo jeszcze jest na to czas, ale cały czas 

brakuje mi takiej linii. [FGI] 

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy badania ocenili, że jest 

ona otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (96,7% odbiorców i wszyscy mieszkańcy pozytywnie 

odpowiedzieli na pytanie dotyczące udogodnień dla niepełnosprawnych ruchowo, uzyskano także 

76,9% pozytywnych odpowiedzi odbiorców i 95,9% mieszkańców w zakresie otwartości na 

potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 74,7% odbiorców i 77,8% mieszkańców 

deklarowało otwartość na głuchoniemych, 62,5% odbiorców i 77,8% mieszkańców otwartość na 

potrzeby niewidomych i niedowidzących).  

Celem badania było również ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup wiekowych. 

Aż 89,3% odbiorców i 86,2% mieszkańców uważa, że placówka jest otwarta na seniorów, natomiast 

87,7% odbiorców i 87,1% mieszkańców dostrzega jej otwartość na dzieci. Warto dodać, że również 

w części jakościowej badani podkreślali wysoką jakość oferty warsztatowej skierowanej do 

najmłodszych. 

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem dopełniającym 

skuteczność wykorzystania nowo zaistniałej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty  

i efektywna komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten został szeroko omówiony w analizie medialnej, 

która stanowi osobny rozdział raportu. W tym miejscu jej wyniki zostaną jedynie zasygnalizowane, 

zaprezentowane zostaną natomiast dane wynikające z ocen respondentów. Promocje inwestycji 
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62,4% mieszkańców ocenia pozytywnie, a 37,6% jest przeciwnego zdania. Aż 89,8% respondentów 

uważa również, że Cricoteka wsłuchuje się w sugestie mieszkańców78. 

Inwestycja przyczyniła się do upowszechniania wiedzy i informacji o nowej (poinwestycyjnej) 

ofercie placówki w opinii 93,5% odbiorców i 75% mieszkańców. 

Wiodącym źródłem informacji na temat istnienia Cricoteki są rodzina i znajomi.  

Wykres 58. Źródło z którego odwiedzający dowiedzieli się o istnieniu Cricoteki 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

Celem badania było również dostarczenie wiedzy na temat wykorzystywanych przez instytucję  

i znanych odbiorcom kanałów komunikacji, co służyło oszacowaniu sposobu, w jaki realizacja 

projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy i informacji o nowej ofercie (będącej pochodną 

projektu) instytucji. 

Wykres 59. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Cricotekę w opinii odwiedzających placówkę 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

Informacje na temat Cricoteki trafiają incydentalnie do tzw. mediów lifestylowych, co zwiększa 

krąg potencjalnie odbiorców oferty instytucji. 

                                                           
78 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem ponieważ pomimo prób ankieterów o niebranie w ocenie pod 
uwagę bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wrażeniem bieżącego badania. 
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W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 1 136 komunikatów, 

jakościowej - 105 opublikowanych od 2007 do końca 2016 roku. Większość materiałów medialnych 

miała zasięg regionalny (65,7%). W przypadku publikacji na temat Cricoteki AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 6 976,07 zł. Sumaryczne dla wszystkich komunikatów 7 917 843 

zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać za analogiczne do analizowanych publikacje w formie 

reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił  

33 418 osób. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to 4 352 651 osób. Działalność Cricoteki i projekt 

budowy jej siedziby są prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób 

neutralny.  

Warto dodać, że placówka jest świadoma potencjału ekonomicznego funkcjonowania  w Internecie. 

W instytucji zatrudniona jest zarówna osoba zajmująca się monitoringiem mediów, jak  

i prowadzeniem komunikacji internetowej (social media). Monitorowanie mediów odbywa się  

w sposób wyjątkowo profesjonalny - placówka otrzymuje skany czasopism i artykułów 

wyszukanych pod względem słów kluczowych. 

W jakościowej części badania pogłębiony został wątek kanałów komunikacji i promocji instytucji. 

Cricoteka wykorzystuje nowe media, takie jak Facebook, Twitter, kanał YouTube czy Instagram, 

do promowania swojej działalności. Nie dysponuje jednocześnie możliwością stworzenia 

stanowiska pracy odpowiedzialnego tylko za promocję swojej działalności. W momencie 

uruchomienia działalności w nowym budynku otrzymała natomiast pół miliona dotacji z budżetu 

województwa na realizację kampanii promocyjnej. 

Ponieważ odpowiadałam wtedy za tą kampanię, to kampania miała kosztować milion 

trzysta i miała być takim road showem po całej Polsce razem z emisją spektakli Kantora w 

różnych miastach Polski na leżakach, no fajny to był projekt, no ale no Pan Marszałek 

obciął te środki i skupiliśmy się na takich prostych działaniach, więc tak, to były największe 

pieniądze chyba w historii Cricoteki. [instytucja kultury] 

Inny przedstawiciel instytucji wskazywał jednocześnie, że nowe technologie komunikacyjne są 

wykorzystywane intensywnie, ale powiązał tę kwestię raczej ze sposobem organizacji samych 

zbiorów, a niekoniecznie informowaniem otoczenia o ofercie placówki. 

[...] kolekcja Cricoteki, dotycząca twórczości Tadeusza Kantora to jest grupa obiektów 

teatralnych, ale [...] Tadeusz Kantor był również malarzem, rysownikiem  

i dokumentowanie jego twórczości i dziedzictwa w naszej instytucji przejawia się poprzez 

fakt jakby kolekcjonowania [...] między innymi fotografii i budując wystawę stałą Tadeusza 

Kantora wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie pokazać tylko część tej twórczości, ale 

wykorzystując nowoczesne technologie, jesteśmy w stanie poprzez właśnie multimedia 

pokazać tak naprawdę tysiąc razy więcej i w Cricotece są wykorzystywane te nowoczesne 

technologie właśnie przede wszystkim na wystawie stałej i w przestrzeniach budynku [...]. 

[instytucja kultury]  

Badani niezwiązani bezpośrednio z Cricoteką nierzadko stwierdzali jednak, że oferta instytucji jest 

niewystarczająco intensywnie promowana, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i nowych. Jedna 

z badanych osób konkluduje, że zapewne ma to związek z realizacją - i promocją w lokalnych 

mediach - innej inicjatywy realizowanej obecnie na Podgórzu, która, jej zdaniem, lepiej wpisuje się 

w historię i tożsamość tego miejsca (Muzeum Podgórza). Badani w wywiadzie zogniskowanym 

wyartykułowali zastrzeżenia odnośnie strony internetowej instytucji, która jest ich zdaniem zarówno 

mało nowoczesna, jak i mało informacyjna.  
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Celem badania było również zweryfikowanie, jaki rodzaj odbiorców korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Cricoteki 50% odbiorców zadeklarowało, że jest w placówce po raz pierwszy,  

a 22,7%, że bywa w niej kilka razy w roku. Kilkukrotnie w swoim życiu było 18,2% odbiorców. 

Stali bywalcy to osoby odwiedzające placówkę 1-3 razy w miesiącu (4,5%) oraz raz w tygodniu 

(4,5%). Należy podkreślić, że dwa razy więcej kobiet w stosunku do mężczyzn, było w placówce 

kilkakrotnie w swoim życiu oraz bywa w niej kilka razy w roku.  

W badaniu założono również oszacowanie jaki w ogóle udział mają badane instytucje  

w aktywnościach kulturalnych odbiorców. Dlatego odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą 

udział w życiu kulturalnym. Wśród odpowiedzi badanych przeważała odpowiedź kilka razy  

w miesiącu - 31,3%, oraz raz w tygodniu lub częściej - 27,7%; 21,4% badanych przyznało, że bierze 

udział w wydarzeniach kulturalnych raz w miesiącu, 18,8% udzieliło odpowiedzi „kilka razy  

w roku”. Raz w roku i rzadziej w wydarzeniach kulturalnych bierze udział 0,9%.  

Powyższe odpowiedzi badanych skorelowano z pytaniem o to, jak często odbiorcy korzystają  

z oferty Cricoteki. 

Tabela 53. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Cricoteki przez odbiorców placówki, w stosunku do 

udziału w wydarzeniach kulturalnych 

 

 

CRICOTEKA 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W ROKU 

LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 17,2% 0% 0% 0% 0% 

1-3 razy w 

miesiącu 
3,4% 8,6% 4,5% 0% 0% 

Kilka razy w 

roku 
24,1% 17,1% 27,3% 0% 20% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

10,3% 37,1% 13,6% 0% 5% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
44,8% 37,1% 54,5% 100% 75% 

Źródło: opracowanie własne 

Na konkretne wydarzenie do Cricoteki wybrało się 38,6% badanych. Warto dodać, że trzy razy 

więcej kobiet skorzystało z oferty placówki, ze względu na konkretną wystawę czasową.  

Wykres 60. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Cricoteki 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Cricoteki, okazuje się, że ponad połowa 

odbiorców to mieszkańcy Krakowa - 53,8%. Z kolei 29,6% badanych to osoby zamieszkujące 

województwo małopolskie. Jedynie 15,7% respondentów mieszka poza województwem 

małopolskim, a 0,9% to osoby mieszkające za granicą, ale pochodzące z Polski. 

Wykres 61. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Cricoteki w Krakowie 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowaniem analizy dotyczącej społecznego odbioru inwestycji jest ocena stosunku 

poniesionych kosztów do społecznej użyteczności inwestycji. Większość mieszkańców (64,3%)  

i odbiorców (76,9%) uznało, że to inwestycja potrzebna i dobrze, że została zrealizowana. 

Natomiast 28,6% mieszkańców i 20,9% odbiorców dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne, 

bardziej potrzebne, a 7,1% mieszkańców i zaledwie 2,2% odbiorców określiło inwestycję jako mało 

przydatną. Potwierdzeniem zasadności inwestycji jest gotowość odbiorców do kolejnego jej 

odwiedzenia (74,7%) oraz diametralna różnica pomiędzy udziałem procentowym deklaracji na 

temat skłonności polecenia odwiedzenia placówki innym przed realizacją inwestycji - 49,6% i po - 

99%. W przypadku mieszkańców różnica nie była drastyczna (90% do 91,8%). 

Uczestnicy badania mieszkający poza Krakowem w 96,6% chcieliby by w ich miejscu zamieszkania 

były realizowane takie inwestycje.  

Projekt zasadniczo zmienił funkcjonowanie (stan zatrudnienia, schemat organizacyjny) instytucji. 

Pojawiła się potrzeba wprowadzenia nowych procedur, zatrudnienia nowych pracowników. Jak 

podkreśla jej przedstawiciel: 

[...] z maleńkiej instytucji wtedy 10-osobowej, góra 13-osobowej przekształciła się  

w instytucję, która zatrudnia mniej więcej w okolicach 30 osób oraz oczywiście ma te 

wszystkie firmy, które działają na zlecenie współpracują, które ochraniają, sprzątają  

i obsługa widowni. [instytucja kultury] 

W opinii badanych przedstawicieli instytucji nie wpłynęło to jednak zasadniczo na styl zarządzania 

placówką, cechujący się otwartością na opinie pracowników, konsultowaniem decyzji i oparciem  

o pracę zespołową. 

Znaczącemu poszerzeniu uległa liczba organizowanych przez Cricotekę wydarzeń. Inwestycja 

umożliwiła podjęcie zupełnie nowych inicjatyw. 

[...] ten budynek z pewnością wpłynął na to, że 500 wydarzeń rocznie, które jest 

realizowane przez Cricotekę to jest absolutnie w 480 przypadkach nowa rzecz. [instytucja 

kultury] 

Część badanych oczekiwałaby od instytucji większej otwartości, zachęcenia do współtworzenia 

pewnych wydarzeń, a nie pozostawania w roli jedynie odbiorców oferty. 

53,8%
29,6%

15,7%

0,9%

w mieście/gminie, w której
znajduje się placówka

w województwie Małopolskim
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[...] właśnie chyba brakuje mi tego, żeby ten obiekt, bo to jest stricte taki obiekt, gdzie 

wchodzimy do środka, mamy tam Muzeum, sobie przechodzimy, oglądamy, ale brakuje 

mi [...] żeby ten obiekt był bardziej taki eventowy. Żeby tam się różnego rodzaju takie 

eventy działy. [...] często się w Krakowie odbywają, był ostatnio kiermasz designu czy tam 

mody polskich projektantów czy właśnie rzemieślników. I on się odbywał na rynku.  

A dlaczego tego nie zrobić np. tutaj. Żeby ten obiekt zaczął być taki przystępny dla 

bardziej ogółu. Tym bardziej, że ma świetne warunki do tego. [okoliczny przedsiębiorca]. 

Podczas gdy jedni badani postrzegają Cricotekę jako instytucję raczej zamkniętą, inni podkreślają, 

że jest otwarta na współpracę i skłonna do wspierania np. organizacji pozarządowych. 

Właśnie te możliwości skorzystania z ich jakby zaplecza, dają możliwości, żeby ten trzeci 

sektor mógł tam gdzieś wykorzystać. Jest to jakaś taka baza w centrum miasta fajna  

i wiem, że pani dyrektor na pewno w Cricotece udostępnia pomieszczenia na różne 

spotkania, projekty realizowane, stowarzyszenia, np. Drugi Brzeg. Powstało takie 

stowarzyszenie kulturalne i ono na pewno korzysta i organizuje tam swoje projekty, 

spektakle, może nawet wystawy jakieś. [samorząd] 

Ja jestem z NGO, czyli jestem zawsze na słabszej pozycji. [...] A tutaj udało się zbudować 

wspólny front. Czyli ja nie miałam takiego poczucia, że ktoś mi robi łaskę, tylko że 

wykorzystujemy instytucję i infrastrukturę, i elastyczność NGO, którą my mamy. [NGO] 

Badany przedstawiciel instytucji, podejmując wątek prowadzonej współpracy, podkreślał, że jej 

ramy muszą dostosować się do wymogów związanych ze standardami prezentowania twórczości 

Kantora, co do pewnego stopnia zawęża możliwości kooperacji. Wyzwaniem pozostaje np. 

znalezienie strategicznego sponsora biznesowego. Ze względu na fakt, że instytucja 

funkcjonuje w obszarze kultury elitarnej, marka wielu potencjalnych sponsorów nie 

odpowiada marce samej instytucji, a i przedsiębiorcy nie dostrzegają dużych korzyści ze 

wspierania „niszowego” obszaru kultury. Instytucja podejmuje jednak próby pozyskania 

partnera biznesowego ze świadomością, że nie będzie to łatwe zadanie. 

Z biznesem tylko na takiej zasadzie, że możemy incydentalnie wynajmować przestrzeń, 

więc odbywają się tutaj różnego rodzaju eventy biznesowe, konferencje, ale no nadal 

trwają poszukiwania sponsora strategicznego, nie ma go jeszcze. [instytucja kultury] 

Wskazuje na to także sam przedstawiciel instytucji w kontekście nawiązywania współpracy  

z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury. Jednocześnie zaznacza, że Cricoteka, choć 

wyznaczyła pewne ramy możliwej współpracy, nie zamyka się na inne podmioty  

i jedynym kryterium nawiązania współpracy nie jest szeroko rozumiane „dopasowanie” danej 

inicjatywy kulturalnej do tematyki związanej z osobą czy dorobkiem Kantora. 

Współpracujemy na przykład z wieloma instytucjami artystycznymi, na przykład  

z Capellą Cracoviensis, która nie ma swojej siedziby w Krakowie. [...] to jest fantastyczna 

orkiestra muzyki dawnej, która wykonuje koncerty na instrumentach też dawnych. Więc 

nie jest to taki program, który by się bezpośrednio kojarzył z Cricoteką, ale z drugiej 

strony jest to naprawdę świetny zespół, który po prostu przyszedł, powiedział, że oni nie 

mają gdzie grać i my powiedzieliśmy fantastycznie, grajcie u nas, bo to jest naprawdę 

wspaniała marka i też jakby jak ta współpraca między innymi instytucjami, synergia  

i przepływ tego, co mamy najlepsze między sobą jakby tutaj się odbywa [...]. [instytucja 

kultury] 

W kwestii pozyskiwania środków unijnych, Cricoteka nie stara się o nie z dwóch powodów: deficytu 

środków na wkłady własne, zmniejszenia środków na działania miękkie w porównaniu  

z przeszłością. Przedstawiciele instytucji nie dostrzegają, by inwestycja przyczyniła się do zmiany 

sposobu pozyskiwania środków.  
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W chwili realizacji badania w instytucji pracowano nad nową strategią rozwoju, co skłaniało jej 

przedstawicieli do refleksji nad kwestiami, które poruszali niektórzy badani, jeśli chodzi o niepełne 

wykorzystanie potencjału Cricoteki. 

To znaczy cały czas musimy nad tym wizerunkiem pracować i w związku z tym, że 

pracujemy nad nową strategią to też się nad tym zastanawiamy, jaki on jest, a jaki być 

powinien. [...] dla samych pracowników przejście tutaj to był bardzo trudny moment  

i zupełnie inne postrzeganie tego miejsca, bo nagle w tym nowoczesnym betonowo-

metalowym świecie trzeba było poukładać samymi schodami i klepkami, trzeba było tego 

Kantora poukładać. Myślę, że to jest dopiero początek drogi, bo ten wizerunek się na 

pewno zmienił poprzez budynek. [instytucja kultury] 

Na kształtowanie wizerunku instytucji, obok, ale i pod wpływem zrealizowanej inwestycji, wpływ 

mają także różne, ścierające się ze sobą opinie dotyczące tego, w jaki sposób pokazywać twórczość 

Kantora, jedne bardziej, inne mniej liberalne. Wizerunek Cricoteki jest zatem, według jego 

przedstawicieli, czymś wciąż nieukształtowanym, podatnym na wiele wpływów. Niemniej jednak 

dzięki projektowi instytucja jest w stanie zorganizować zarówno wystawę stałą, jak i ekspozycje 

czasowe. 

Znaczy wystawa stała jest trzonem, wokół której wszystkie działania się kumulują, ale  

w momencie, kiedy jest wystawa czasowa oczywiście, że ona ma własny program, a do 

tego są jeszcze programy zupełnie niezależne od wystaw, czyli takie jak polifonie, czy nie 

wiem, maszyna choreograficzna, czy też edukacyjne laboratorium dźwięku zmysłów [...]. 

Możemy robić to, o czym kiedyś mogliśmy marzyć i jakby możemy wszystko robić na 

poziomie takim, jakim robią inne instytucje kultury, dzięki przestrzeniom i dzięki 

możliwościom, jakie daje ten budynek. [instytucja kultury]. 

Wpływ projektu na rewitalizację 

Badany projekt ma charakter rewitalizacyjny. Obiekt Cricoteki miał w założeniach zbudować nowe 

znaczenie przestrzeni, jaką stanowią Bulwary Wiślane, a sam stać się symbolem współczesnych 

procesów rewitalizacyjnych79 , ożywiając postindustrialną przestrzeń Krakowa - Pogórza. O ile 

można zastanawiać się nad jego efektywnością w kwestii rewitalizacji społecznej, to nie ulega 

wątpliwości, że miał niezaprzeczalny wpływ na jakość przestrzeni publicznej, co nie umknęło 

ocenie mieszkańców (aż 96,6% mieszkańców dostrzega wpływ inwestycji na jakość przestrzeni 

publicznej).  

Wszyscy badani w części jakościowej również podkreślali, że projekt miał charakter 

rewitalizacyjny, przede wszystkim ze względu na przeprowadzony remont i wpisanie nowej tkanki 

architektonicznej w zastaną architekturę. Podkreślano dobrą synchronizację czasową realizacji 

projektu i pewnych naturalnych procesów zachodzących w sferze turystyki i kultury w Krakowie. 

Był moment, kiedy Kazimierz już się nasycił i ludzie się nasycili Kazimierzem, a Kazimierz 

ludźmi, powstała kładka i [...] to, co działo się powiedzmy od dwudziestu lat na 

Kazimierzu zaczęło się przelewać na drugi brzeg Wisły i w tym czasie powstała ta 

inwestycja, czyli bardzo sensownie. [...] i ta zaniedbana i zapomniana trochę dzielnica 

nagle ożyła nie tylko za sprawą knajp, ale również miejsc związanych z kulturą. [NGO] 

W opinii przedstawicieli samorządu projekt uporządkował przestrzeń dookoła instytucji, 

zmienił jej charakter, podniósł rangę zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Niejako celowo 

                                                           
79 Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora – CRICOTEKA”, str. 7 
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budynek Cricoteki odcina się od otoczenia, podkreślając tym samym specyficzny charakter 

instytucji. 

Też na pewno jest ważne podniesienie rangi danego miejsca, ponieważ na przykład  

w przypadku Cricoteki - ona powstała na terenie takim poprzemysłowym. [...] zaistnienie 

Cricoteki, nowego obiektu kultury, też podniosło zdecydowanie, można powiedzieć, 

jakość przestrzeni i zmieniło charakter miejsca. [samorząd] 

[...] fajne miejsce powstało w Podgórzu nad Wisłą, które nie zlewa się z tą architekturą 

tego miejsca, w jakiś taki sposób się odcina, ale może i dobrze, bo Cricoteka zawsze 

jednak był indywidualnością, więc ładnie zagospodarowaliśmy teren nad Wisłą, 

wykorzystując tam starą elektrownię, ale powstało fajne miejsce  z fajnym klimatem. 

Nowe miejsce na mapie Krakowa. [samorząd] 

Dla części badanych istotna jest innowacyjność (czy nawet kontrowersyjność) zrealizowanej 

inwestycji, odstającej według nich od typowego dla Polski myślenia o rewitalizacji jako 

odrestaurowywaniu zastanej infrastruktury. 

No bo nagle widzą architekturę, którą naprawdę żadne miasto europejskie by się nie 

powstydziło, tak zabawnego budynku dobrze skomponowanego ze starą zabudową, bo 

ja nie wiem w Polsce pokutuje coś takiego, że my nie możemy nic nowoczesnego tutaj 

postawić, bo przecież to stracimy charakter miasta. Tak jakby żadna współczesna epoka 

nie mogła już odcisnąć swojego piętna na mieście. Już tylko musimy zachowywać 

pieczołowicie restaurować stare kamienice. [NGO] 

Doceniając efekty inwestycji w zakresie rewitalizacji przestrzeni, trzeba podkreślić jednak, że  

w aspekcie społecznym projekt nie osiągnął sukcesu - abstrahując od tego, na ile wpływ na proces 

rewitalizacji społecznej miała i mogła mieć sama Cricoteka. 

To trochę gorzej, bo to oni niestety sobie poszli stąd, ale przyszli tutaj nowi ludzie, których 

stać na to, żeby tutaj mieszkać, więc tutaj ich trochę nam rewitalizacja nie wyszła. 

[instytucja kultury] 

Na przykładzie tej i innych wypowiedzi badanych osób można zatem dostrzec, że projekt budowy 

nowego gmachu Cricoteki, jak i inne realizowane na terenie Podgórza projekty infrastrukturalne, 

przyczyniają się do gentryfikacji tej części Krakowa. Inwestycję należy zatem uznać za udaną  

w kontekście rewitalizacji przestrzeni, natomiast rewitalizacja społeczna jest jej zdecydowanie 

słabym punktem, co kilkoro badanych dość wyraźnie dostrzega.  

Jako to zagrożenie, o którym już wcześniej wspominałem widzę tutaj gentryfikację tego 

obszaru ze względu na to, że nagle stał się on bardzo atrakcyjny, mogą zostać wykluczeni 

mieszkańcy tamtych okolic zwłaszcza, że z naszej wiedzy, z naszych badań wynika, że to 

nie są osoby o wysokim poziomie dochodów, w związku z tym są zagrożone jakimś tam 

wykluczeniem. Mam wrażenie, że ta oferta nie jest w pewien sposób, to, co to Muzeum 

oferuje to nie jest oferta skierowana do nich [...]. [samorząd] 

Osobną kwestią pozostaje to, w jaki sposób instytucja zajmująca się kultywowaniem dorobku 

artystycznego, który nie cechuje się (i według niektórych nie powinien być w tym kierunku 

modyfikowany) łatwością przekazu, może dotrzeć do osób o dosyć niskich kompetencjach 

kulturalnych, determinujących dobór i sposób odbioru wytworów kultury.  

To Muzeum ma też wąski profil, powiedziałbym tak, ponieważ nie dość, że Kantor to już 

trzeba wiedzieć, kto to jest Kantor, to jeszcze sztuka, którą właśnie on tworzył jest no 

specyficzno-alternatywna, więc wymaga wysiłku od widza, to po pierwsze, a po drugie 
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pewnej znajomości. [...] jest to instytucja, która jest skierowana profilem powiedziałbym 

do konkretnego i specyficznego odbiorcy. [samorząd] 

Dylemat między wiernością „sztuce wysokiej” a otwarciem na szerszą publiczność, jakiego 

doświadcza Cricoteka, dotyczy zatem także możliwości wpływania badanej inwestycji na 

rewitalizację społeczną Podgórza. Niemniej jednak przedstawiciele instytucji podkreślają, że mają 

świadomość konieczności i wartości docierania także do „rdzennych” mieszkańców okolicy. 

[...] bardzo staramy się docierać do najbliższych sąsiadów i właśnie tych rdzennych 

mieszkańców Podgórza poprzez różne formy działalności od takich normalnych jak 

wystawy, ale też staramy się na przykład nie wiem, okazało się, że świetnie się sprawdzają 

na rynku podgórskim potańcówki, więc też w ubiegłym roku uruchomiliśmy serię tańców 

Tanga na placu Cricoteki, zapraszamy też seniorów, chcemy zacząć też współpracę  

i współpracujemy też z Ośrodkiem Pomocy Społecznej tutaj. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na środowisko naturalne  

Pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze w przypadku Cricoteki wiąże się przede wszystkim 

z rewaloryzacją zabytkowej zabudowy, w szczególności z doprowadzeniem jej do wymaganych 

parametrów termicznych. Część wykorzystanych podczas budowy Cricoteki materiałów to produkty 

innowacyjne, wyprodukowane w oparciu o nowoczesne, energooszczędne i bezpieczne dla 

środowiska materiały. Drzewostan na terenach, na których powstała Cricoteka został zachowany 

lub przesadzony. Zachowana została zieleń niska.  

Większość badanych nie dostrzegła żadnego wpływu projektu na środowisko naturalne. Kilka 

drzew, których wycięcie było konieczne przy realizacji inwestycji, zostało zastąpionych nowymi 

sadzonkami w innym miejscu. Pojawiły się pojedyncze wypowiedzi na temat zbyt radykalnego 

wtargnięcia budynku w obszar przyrzeczny, podawane raczej jako zasłyszane opinie, niż głos 

badanych.  

Wpływ projektu na rynek sztuki  

Bezpośredni wpływ na rynek sztuki ma z pewnością pojawienie się komercyjnych galerii sztuki;  

w przypadku wpływu Cricoteki na ten rynek opinie nie są jednoznaczne. W samej instytucji 

organizowane się wernisaże, które promują artystów. O realnym wpływie Cricoteki na kariery 

artystyczne przedstawiciel samorządu mówi raczej w kategoriach dużego prawdopodobieństwa,  

a nie pewności. 

Nagle się pojawiła Cricoteka z możliwością też wystawiania, ale też i zajmowania się 

prezentacji jakichś swoich, bo przecież ta Cricoteka to nie tylko jakby Kantor. Kantor ma 

swoje miejsce, ale tam też jest miejsce wystawiennicze do prezentacji jakiejś sztuki 

współczesnej. Na pewno Cricoteka wpłynęła na rynek sztuki z całą pewnością w jakimś 

stopniu. Czy to się tam na coś przełożyło trudno mi powiedzieć, ale każdego roku 

Krakowską ASP kończy ileś tam osób i ci ludzie muszą mieć gdzieś możliwość 

wystawiania, pracy, czegokolwiek [...]. [samorząd] 

Jak stwierdza badany przedstawiciel instytucji, na co dzień współpracuje ona z artystami  

w różnym zakresie, na zasadach komercyjnych - realizując wystawy ich prac, spektakle taneczne 

czy performatywne, organizując ofertę edukacyjną. 

Jeżeli chodzi o tą działalność edukacyjną no to nie poradzilibyśmy sobie dwiema 

osobami, które mamy w edukacji, więc tych wszystkich edukatorów, specjalistów na 

przykład przy laboratorium dźwięku na przykład to nawet są dyrygenci, bo to cały projekt 

prawie roczny, warsztaty z dziećmi dotyczył zabawy z dźwiękiem, więc był też chociażby 

dyrygent, też jest artystą. [instytucja kultury] 
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Współpraca prowadzona w tym zakresie z artystami jest określana jako bardzo szeroka, ze względu 

na interdyscyplinarność kulturalnej oferty Cricoteki, która, jak podkreśla przedstawiciel instytucji, 

wynika z kolei z interdyscyplinarności sztuki samego Kantora. 

Współpraca z artystami jest u nas wielopłaszczyznowa, [...] pracujemy z artystami 

różnych dziedzin i pamiętając o tym, że Muzeum Tadeusza Kantora czy Cricoteka jako 

miejsce poświęcone twórczości Tadeusza Kantora jest miejscem, które nie jest 

poświęcone tylko jednej sztuce czy jednemu typowi sztuki, jest to miejsce, które zajmuje 

się sztuką interdyscyplinarnie [...]. [instytucja kultury] 

Realizacja inwestycji miała pewien wpływ na rynek sztuki, ale przede wszystkim w zakresie 

twórczości samego Kantora. 

Kantor i jego obrazy jakby osiągnęły w tym momencie bardzo wysokie [ceny -przyp. 

autora], zawsze były wysokie, ale jakby też po tym otwarciu [Cricoteki] ceny też wzrosły. 

[instytucja kultury] 

Ocena projektu z perspektywy czasu  

Cricoteka to na pewno sukces wizerunkowy. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

współczesnych budynków w Krakowie. Cricoteka bywa określana przez badanych jako 

wizytówka Krakowa. Pojawia się jednak przeświadczenie, że jest to okazały budynek, który nie 

jest dostatecznie wypełniony treścią, że to imponująca architektura, w której nic się nie dzieje. Być 

może wynika to z tego, że instytucja ta jeszcze nie zdołała w pełni ukształtować swojej roli, 

zbudować wizerunku i określić zakresu oddziaływania. Opinię taką podzielają zarówno osoby 

niezwiązane z instytucją, jak i jej przedstawiciele.  

Cricoteka po realizacji inwestycji ma i częściowo wykorzystuje potencjał oddziaływania na kulturę, 

w tym na uwzględnianym w badaniu poziomie lokalnym i regionalnym. Jako jeden z niewielu 

projektów jest także wskazywana jako czynnik przekładający się na atrakcyjność inwestycyjną  

i mieszkaniową okolicy, w której pojawiają się nowe podmioty gospodarcze, w tym z branży 

kreatywnej. Z drugiej strony inwestycja w nikłym stopniu przyczyniła się do rewitalizacji  

w aspekcie społecznym, wpisując się raczej w trend gentryfikacji, cechującej zmiany 

zachodzące na Podgórzu. 

Podobnie, jak w przypadku innych projektów, największą trudność badanym sprawiało ocenienie 

wpływu inwestycji na przybliżanie funkcjonowania społeczności lokalnej do koncepcji smart cities, 

a lokalnej gospodarki do modelu opartego o wiedzę. Zazwyczaj badani nie do końca trafnie 

interpretowali przejawy obu zjawisk i nie potrafili wskazać, które w nich dotyczą bezpośrednio 

instytucji. Z drugiej strony inwestycja z pewnością wpisała się (choć raczej nie była katalizatorem) 

w tendencję do rozwoju firm z sektora kreatywnego, a także usługowego w swojej okolicy. 

W świetle wyników badania wydaje się, że Cricoteka doświadcza dylematów typowych dla innych 

instytucji działających w obszarze kultury wysokiej, trudnej w odbiorze dla masowego odbiorcy. 

Polegają one na znalezieniu „złotego środka” między wymogami dbałości o zachowanie 

dziedzictwa kulturowego czy wierności misji danej placówki a wymogami funkcjonowania  

w określonym kontekście społecznym i reagowania na potrzeby potencjalnych odbiorców oraz ich 

kreowania. Zarówno podmioty współpracujące z Cricoteką, jak i jej przedstawiciele podkreślają, że 

jest to ważny wątek pracy, jaką instytucja wykonuje w zakresie przygotowania oferty, a także 

tworzenia planów przyszłego rozwoju.  

Jest to istotne chociażby ze względu na możliwość pozyskiwania dodatkowych, w tym 

niepublicznych, środków na działalność. W tym obszarze przedstawiciele instytucji dostrzegają 

dużą potrzebę rozwoju - pozyskiwania partnerów biznesowych i otwierania się na odbiorców, 
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którym sztuka wysoka niekoniecznie jest bliska. Jeśli cele te zostaną z sukcesem osiągnięte, to dzięki 

zrealizowanej inwestycji Cricoteka ma potencjał do poszerzenia zakresu źródeł finansowania swojej 

działalności. 

Badanie odbiorców Cricoteki wykazało, że jest ona istotną instytucją kultury na mapie Krakowa, 

która poprzez propagowanie i popularyzację sztuki współczesnej przyczynia się do promocji miasta 

i regionu. Szczególnie ważną rolę instytucja odegrała w zmianie wizerunku Podgórza i podniesieniu 

jego atrakcyjności - w dużej mierze za sprawą nowoczesnej, efektownej bryły budynku. Odbiorcy 

oferty instytucji zwrócili uwagę na jej walory turystyczne, edukacyjne oraz wizerunkowe, choć  

w części jakościowej badania pojawiły się opinie o braku sprecyzowanej i konsekwentnie 

realizowanej wizji programowej. Warto również, by Cricoteka zintensyfikowała działania na rzecz 

zintegrowania wokół siebie społeczności lokalnej.  

Uczestnicy badania mieli również zastrzeżenia do niewystarczającej promocji oferty instytucji. 

Pomimo wymagających poprawy działań promocyjnych, cel stworzenia nowoczesnej przestrzeni 

umożliwiającej prezentację sztuki, przyczyniającej się do poprawy jakości przestrzeni 

publicznej, jest w pełni realizowany, a inwestycję należy uznać za posiadającą ogromny 

potencjał. Potencjał ten wynika w znacznej mierze z jednej strony z architektury budynku  

(w którym jednak nie wszyscy mieszkańcy Krakowa wiedzą, co się znajduje), z drugiej  

z istotności w kulturze, nie tylko polskiej, dorobku Tadeusza Kantora, który nadal nie jest  

w pełni znany, rozumiany i wykorzystywany.  

Należy również odnieść się do Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 oraz do 

Strategii Rozwoju Kultury Krakowa 2030. Projekt zrealizowany przez Cricotekę wpisuje się w kilku 

aspektach w strategie rozwoju miasta poprzez poszerzanie i uatrakcyjnienie oferty placówek 

kulturalnych, rewitalizację kulturową dzielnic miasta, dotarcie z ofertą kulturalną do dzieci, 

studentów oraz seniorów.  
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Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie 

Kolejną analizowaną instytucją jest Małopolski Ogród Sztuki80, podlegający pod Teatr im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie81 - instytucję kultury Województwa Małopolskiego. MOS zlokalizowany 

jest na Starym Mieście vis a vis Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W jego otoczeniu znajduje się 

wiele instytucji kulturalnych, głównie teatrów (Teatr Groteska, Teatr Bagatela) i atrakcji 

turystycznych.  

Teatr im. Juliusza Słowackiego ma swoją główną siedzibę w innej części Starego Miasta,  

w historycznym gmachu. Powstał w 1893 roku, a jego statutowym celem działalności jest tworzenie 

i upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury teatralnej narodowej  

i światowej, realizowane poprzez m.in. prezentację dzieł dramatycznych. MOS, działający  

w strukturach Teatru nie ma wyodrębnionego w statucie Teatru zakresu działań. 

Tabela 54. Zakres działalności placówki - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Prowadzenie stałego zespołu teatralnego 

Przygotowanie i prezentacje dzieł dramatycznych 

Tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę a zwłaszcza przygotowanie 

dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury narodowej 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych 

Wspieranie i prowadzenie działań w kierunku integracji różnych sfer działalności kulturalnej,  

w szczególności poprzez prowadzenie regionalnego ośrodka współczesnych form teatralnych  

i parateatralnych, a także dotyczących innych dziedzin sztuki 

Zapewnienie ochrony dziedzictwa narodowego poprzez pielęgnowanie pamiątek i tradycji Teatru 

Wymiana dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami w kraju i zagranicą 

Współdziałanie z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz  

z organizacjami pozarządowymi i osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/tslowackiego,m,4436,statut.html  

Projekt „Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie” został zrealizowany w latach 2010-

2012 przez Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie. Projekt był dofinansowany ze środków 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Założeniem projektu była 

budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie, w ramach Indykatywnego 

Planu Inwestycyjnego MRPO. 

Inwestycja polegała na przebudowie, modernizacji oraz rozbudowie istniejącego obiektu na funkcje 

teatralno-wystawowe. Na nowy układ składały się dwa powiązane ze sobą funkcjonalnie budynki: 

sali wielofunkcyjnej oraz mediateki. Projektowane budynki miały pełnić funkcje: teatralne, 

koncertowe, konferencyjne i widowiskowe, kinowo-konferencyjne, a także handlowo-komercyjne. 

W ramach przygotowań do inwestycji oraz jej realizacji podjęto następujące działania:  

 2007: usunięcie drzew z terenu inwestycji, wyprzedzające badania archeologiczne, 

wykonanie projektu budowlanego, 

 2008: złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, zakończenie sprawy dysponowania 

terenem inwestycji wraz z pierwszą opłatą za użytkowanie wieczyste, projekty 

                                                           
80 http://www.mos.art.pl/ (dostęp: 12.03.2018) 
81 http://www.slowacki.krakow.pl/ (dostęp 16.03.2018) 

https://bip.malopolska.pl/tslowackiego,m,4436,statut.html
http://www.mos.art.pl/
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branżowe, studium wykonalności, projekt rozbiórki części ścian budynku, 

przeprowadzenie postępowania przetargowego, 

 2009-2011: realizacja inwestycji - budowa MOS, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt 

i rozpoczęcie działalności. 

Jak wynika z analizy dokumentów Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie służy dwóm instytucjom: 

Teatrowi im. Juliusza Słowackiego i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W pierwszym skrzydle, 

w nowoczesnej mediatece-artetece, zgromadzono multimedialne zasoby książek i muzyki, 

natomiast w drugim skrzydle obiektu od ul. Rajskiej funkcjonuje teatr z wielofunkcyjną salą 

widowiskową na ok. 290 miejsc, gdzie odbywają się spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe, 

sympozja, konferencje, aukcje sztuki, pokazy mody i inne wydarzenia kulturalne. Ogród Sztuki 

został ponadto wyposażony w salę kinową na 78 miejsc. 

Teatr im. Juliusza Słowackiego zrealizował również inny projekt mający na celu poprawę jakości 

funkcjonowania obiektu: „Rewitalizacja - remont i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. 

Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3”. Źródłem jego finansowania był budżet 

Województwa Małopolskiego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

Koszt projektu to 7 765 831,00 zł, a cel: kultywowanie tradycji i historii Teatru im. J. Słowackiego 

oraz stworzenie unikatowej oferty kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej. Realizacja inwestycji 

miała wiązać się z poprawą warunków oraz zasobów technicznych instytucji, a także 

upowszechnieniem wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego teatru polskiego. 

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego  

w Krakowie w 2017 roku, sporządzono dokładną analizę bieżącej oferty kulturalnej placówki oraz 

bieżącej działalności instytucji. Analizie poddana została działalność Teatru, natomiast badanie 

terenowe uwzględnia jedynie Małopolski Ogród Sztuki.  

W 2017 roku placówka przygotowała 9 premier teatralnych, z czego 4 odbyły się na deskach 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki:  

 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki zaprezentowano premiery: „Obóz katarakta”, „Dreams 

Begin Responsabilities (zobowiązania rozpoczynają się w sanach)”, „Dom dźwięku”, 

„Szklane paciorki. Gra. Rozpoznanie”, „Bolesław Śmiały” Stanisława Wyspiańskiego 

 na Dużej Scenie: „Wyzwolenie” Stanisława Wyspiańskiego, „Z biegiem lat, z biegiem dni 

[gdzie jest Pepi]”, „Zemsta” Aleksandra hr. Fredry 

 na Scenie Miniatura: „RABACJA”. 

W ramach bieżącej eksploatacji spektakli prezentowane były następujące tytuły:  

 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki: „Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna”, „Dzieje 

upadków”, „Bóg mordu”, „Tajemnice Wesela 1900”, „Głodne dziecko” 

 na Dużej Scenie: „Chory z urojenia”, „Czarnoksiężnik z krainy Oz”, „Arszenik i stare 

koronki”, „Bracia Dalcz i S-ka”, „Pinokio”, „Romeo i Julia”, „Zagraj to jeszcze raz”, „Sam; 

Plastiki”; Narodowe czytanie „Rejsu” 

 na Scenie Miniatura: „W mrocznym, mrocznym domu”, „Narodziny Fryderyka Demuth”, 

„Bóg, ja i pieniądze”, „Ziemia, planeta ludzi”. 

Placówka w ramach swojej działalności przygotowała także inne wydarzenia kulturalne: 

Krakowski Salon Poezji (35 spotkań), Czytania performatywne (3 czytania), Warsztaty 

dramatopisarskie (warsztaty trwały od stycznia do maja - łącznie 8 wydarzeń). Realizowała także 

następujące projekty:  
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 Zdarzenia teatralne: cykl projektów (Teatr uroczyście zainaugurował pszczelarską mini-

działalność, Familijna gra miejska „Zaginiony: Stanisław Wyspiański”, Opuszczanie 

zabytkowego żyrandola Dużej Sceny - happening związany z wymianą 124 żarówek  

i czyszczeniem zabytkowego obiektu największego żyrandola w Krakowie, Targi 

Dobroczynności Veritatis Splendor, Instalacja wizualna dla uczczenia 110. rocznicy 

śmierci Stanisława Wyspiańskiego) 

 Sztuka myślenia: projekt miał za zadanie zadbanie o higienę myślenia. Edycja cyklu 

dedykowana była Stanisławowi Wyspiańskiemu, zrealizowano 9 spotkań  

 Sztuka dyskusji: cykle paneli dyskusyjnych z udziałem publiczności, zrealizowano  

8 spotkań 

 Druga edycja Festiwalu Wyspiański Wyzwala - podczas, którego zrealizowano  

10 wydarzeń; 

 Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego KRoki, podczas, którego zrealizowano 

27 wydarzeń 

 Krakowski Raut Aktorów  

 Wydarzenia związane z organizacją „Święta Małopolski”, podczas, którego zrealizowano 

3 wydarzeń 

 Festiwal Genius Loci, podczas, którego zrealizowano 9 wydarzeń 

 2 spektakle taneczne w ramach XI edycji Krakowskiej Nocy Teatrów 

 Prezentacja spektaklu tanecznego #moiprzyjacieletancza w ramach programu Scena dla 

Tańca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki 

 Prezentacja spektaklu „In dreams” w ramach festiwalu M-Teatr 2017 w Koszalinie. 

W ramach swojej działalności Teatr podjął się współpracy i współorganizacji następujących działań: 

Materia Prima/ Festiwal Teatru Formy - współpraca z Teatrem Groteska, Współpraca z Capgemini, 

prezentacja spektaklu pt. „Psiakość” w ramach Projektu Teatr, Festiwal Boska Komedia, Wręczenie 

Medali św. Jerzego - współorganizacja z Tygodnikiem Powszechnym, Prezentacja spektaklu 

tanecznego pt. „Dwie historie - tak różne i tak podobne", współpraca z Niepublicznym 

Młodzieżowym Domem Kultury „Krakowska Fabryka Talentów”, spektakl „Promieniowanie - 

rzecz o Marii Skłodowskiej Curie”.  

W ramach działalności wystawienniczej placówka zorganizowała następujące działania:  

 Wystawy w Galerii Architektury Współczesnej GAGA: „Kontrowersyjne modernizacje: 

ryzyko, które się opłaciło?”, Warsztaty pt. „Wokół Słowaka”, „Architektoniczna Chmura” 

- wystawa Ingarden & Ewy w Galerii Architektury GAGA, „Wokół Słowaka” - prace 

studentów (wystawa plenerowa) 

 Stała wystawa interaktywna w obiekcie Radziwiłłowska 3 

 Jak działa teatr - cykl działań edukacyjnych, w ramach którego zrealizowano 16 wydarzeń 

 Wydarzenia współorganizowane: Wystawa „Baba lukrowana swobodna” 

(współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju”), „Nowa Przestrzeń. Etyczne 

Przestrzenie Publiczne” (współpraca w ASP w Krakowie), Festiwal Sztuki Cyfrowej 

Patchlab (współpraca ze Stowarzyszeniem Kultural Kolektiv), Spotkania na temat 

fotografii współczesnej z cyklu „ART. COme out!” (współorganizacja z Stowarzyszeniem 

Fotobzik). 
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W ramach działalności filmowej, realizowanej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, placówka 

prowadziła cykl filmowy Łukasza Maciejewskiego „Przywrócone Arcydzieła”, w zakresie którego 

zorganizowano 9 wydarzeń oraz Filmotekę Małopolską (projekt od 2012 roku był co roku 

organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, natomiast od 2015 roku 

program koordynuje Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), w ramach, której odbyło się  

15 wydarzeń. Placówka współorganizowała także następujące wydarzenia: Festiwal OFF Camera 

(współpraca z Fundacją OFF Camera), Krakowski Festiwal Filmowy (współpraca z Krakowską 

Fundacją Filmową), projekcję filmu pt. „Idea jest najważniejsza - architektoniczne pasje Andrzeja 

Wajdy” (współorganizacja z Krzysztof Ingarden Atelier), całoroczny cykl projekcji filmowych  

z Kinem pod Baranami pt. „Barany w MOS-ie, Festiwal Etiuda i Anima (współpraca z Fundacją 

Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej Etiuda&Anima).  

Placówka zaangażowała się także w organizację koncertów, która możliwa była dzięki 

infrastrukturze MOS-u: Koncert L.U.C. - „Refleksje”, Koncert KARI - „Im Fine”, Sylwestrowy 

koncert, Koncert gongów. Placówka podjęła się także współorganizacji następujących koncertów: 

Koncerty noworoczne, Koncert Michała Bajora, Koncert Partytura uczuć w ramach Copernicus 

Festival (współpraca z Fundacją Tygodnika Powszechnego), Hungarian Contemporary Days 

festival (współpraca z BMC Budapest Music Center), Festiwal Unsound (współpraca z Fundacją 

Tone - Muzyka i Nowe Formy Sztuki).  

W ramach działalności edukacyjnej Teatr im. Juliusza Słowackiego zorganizował następujące 

działania:  

 Zwiedzanie Teatr: 73 wizyty, 2 cykle - „Teatr i klątwy” w ramach Bonu Kultury oraz 

„Zagubieni w teatrze” 

 Klub Słowackiego: 86 wydarzeń 

 MOS uczy sztuki: kino 13 plus, konkurs historyczno-interdyscyplinarny, Dobre myśli-

słowa w sieci, Ruch naj naj, Teatr NIEgrzeczny-Marzyć, Zmieniać, Żyć (łącznie  

35 wydarzeń) 

 Alter Ego: warsztaty o charakterze artystycznym i psychoedukacyjny w ramach Bonu 

Kultury, 6 wydarzeń 

 Warsztaty pt. „Igrzyska tożsamości we współczesnym kinie”: w ramach Bonu Kultury,  

36 wydarzeń 

 Warsztaty pt. „Wyspiański wyzwala”: 3 wydarzenia w ramach Bonu Kultury  

 „Tik Tak - złap czas!": warsztaty aktorskie, 7 spotkań 

 „Zemsta Music”: warsztaty muzyczno-teatralne w ramach Bonu Kultury, 4 spotkania  

 „Dom wrażeń”: warsztaty plastyczno-teatralne w ramach Bonu Kultury, 15 spotkań 

 Miłość w czasach on-line" Teatralne lato w mieście: 5 warsztatów  

 Klub Wyspiańskiego: projekt kierowany do młodzieży licealnej, 6 spotkań  

 Warsztaty improwizacji dla dorosłych: 5 spotkań 

 „Pinokio w garści”: warsztaty artystyczne w ramach Bonu Kultury, 3 spotkania. 
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Tabela 32. Działalność Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Duża Scena  192 

Działalność edukacyjna 284 

Działalność kulturalna pozostała 1694 

Inne (wyjazdy, wydarzenia artystyczne innych podmiotów, 

zewnętrzne) 
1 

Liczba widzów łącznie 298 538 

Małopolski Ogród Sztuki  160 

Premiery  9 

Scena Miniatura  41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za rok 2017, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę). W roku 2015 

odnotowano ogromny wzrost frekwencji (niemal 200%) i od tej pory liczba odwiedzających 

placówkę stopniowo rośnie  

Wykres 62. Frekwencja w MOS w Krakowie w latach 2013-201782 

 

Źródło: opracowanie własne 

W obszarze finansowym dokonano analizy sprawozdania finansowego za 2016 rok. Szczególną 

uwagę poświęcono informacjom przedstawionym w rachunku zysków i strat. Wynika z nich, że 

Teatr zamknął rok 2016, pomimo rekordowej frekwencji, z ujemnym wynikiem finansowym (ponad 

pół miliona złotych). W celu dokonania analizy porównawczej, prześledzono również sprawozdanie 

finansowe placówki za rok 2013, czyli tuż po inwestycji. Wynika z niej, że Teatr w badanym roku 

osiągnął stratę, która opiewała na kwotę prawie dwóch milionów złotych. 

Tabela 55. Sytuacja finansowa Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 2013 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ) 

2013 ROK 

KWOTA (W ZŁ) 

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  14 919 998,57 16 271 916,45 

Pozostałe przychody operacyjne 964 977,04 2 473 023,02 

Przychody finansowe 18 673,38 5 296, 64 

Zysk (strata) netto  - 1 938 317,13 - 565 662,72 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 rok - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
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Analizie miała zostać poddana także strategia rozwoju (lub inny dokument opisujący plany na 

przyszłość placówki), jednak nie było to możliwe, ponieważ Teatr im. Juliusza Słowackiego  

w Krakowie nie dysponuje takim dokumentem. 

Podsumowując dokonaną analizę, MOS wykorzystuje swoją przestrzeń, prowadząc różnorodne 

działania - m.in. działalność wystawienniczą, teatralną, koncertową, filmową. Placówka cieszyła się 

dużą popularnością wśród publiczności w latach 2015-2017. 

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, a także uzyskane w wywiadach swobodnych 

wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentantów trzeciego sektora, przedstawicieli badanej 

instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Obiektywnym czynnikiem zmiany okolic Małopolskiego Ogrodu Sztuki jest powstanie nowego 

obiektu. Powstaje pytanie czy mieszkańcy Starego Miasta dostrzegają zmiany, które potencjalnie 

mogą być wynikiem inwestycji.  

Wykres 63. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Starego Miasta na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ przedstawiono jedynie wskazania pozytywne 

Źródło: opracowanie własne 

Najbardziej widoczne dla mieszkańców Starego Miasta są zmiany na rynku nieruchomości.  

W związku z powstaniem Małopolskiego Ogrodu Sztuki ponad połowa (56,7%) mieszkańców 

odnotowała wzrost cen nieruchomości w okolicy. 

Małopolski Ogród Sztuki, jak każda badana instytucja, osadzony jest w określonej przestrzeni, na 

którą - jak i w tym przypadku wykazały dotychczasowe odpowiedzi mieszkańców - oddziałuje  

a zatem, dzięki niej, również ujęty w badaniu region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie 

poddano więc hipotezy na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. 

Odpowiedzi respondentów, które oddawane były na pięciostopniowej skali (tzw. skala Likerta) 

zgodnie z zasadami interpretacji wyników bazujących na ww. skali, zostały zebrane w 2 kategorie 

w tym przypadku: brak korzyści i istnienie korzyści.  
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Wykres 64. Korzyści wynikające z funkcjonowania Małopolskiego Ogrodu Sztuki wskazane przez 

mieszkańców Starego Miasta oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odbiorcy oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki dostrzegają przede wszystkim korzyści 

wizerunkowe i społeczno-towarzyskie płynące z inwestycji. Należy jednak, zauważyć, że  

w 91,3% docenili również walory turystyczne projektu. Fakt, że osoby spoza bezpośredniego 

otoczenia instytucji uważają inwestycję za korzystną wizerunkowo w zestawieniu z wysokim 

udziałem procentowym wskazań na korzyści turystyczne, pozwala sądzić, że MOS przyczynia 

się do promocji okolicy i regionu wśród turystów. Mieszkańcy natomiast doceniają Małopolski 

Ogród Sztuki przede wszystkim za walory społeczno-towarzyskie, co pozwala wnioskować, że 

instytucja wpływa na społeczeństwo, stwarzając mieszkańcom i odbiorcom przestrzeń spotkań. 

Podobnie jak w przypadku innych instytucji najmniej oczywisty jest wpływ placówki na 

gospodarkę, choć obserwowalny przez 72,8% odbiorców.  

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Badani w części jakościowej, w przeciwieństwie do mieszkańców, którzy w 72,8% odczuwają 

korzyści gospodarcze inwestycji, raczej nie dostrzegają jej wpływu na gospodarkę. Wynika to  

w dużej mierze z faktu, że w ścisłym centrum Krakowa następują ciągłe zmiany i trudno wskazać, 

która inwestycja przyczynia się do rozwoju gospodarczego w największym stopniu. Sceptycznie 

ustosunkowany przedstawiciel podmiotu gospodarczego uważa, że zmiany dokonujące się  

w najbliższym otoczeniu placówki nie wynikają z jej obecności w tej lokalizacji.  

Z kolei przedstawiciel samorządu uważa, że działalność MOS można powiązać z rozwojem 

gospodarczym na lokalnym poziomie. 

Nawet w samym kompleksie jest teraz działalność gospodarcza, można powiedzieć. 

Współpraca z kinem, jest tam też ta knajpka - Pauza In Garden, więc na pewno tak. 

Cały kwartał, rejon ulic Krupniczej, Rajskiej też poprzez te obiekty kultury zyskuje. 

[samorząd] 
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Właśnie działalności uruchomione na terenie MOS (kawiarnia, kino) wskazuje się jako wyłączne 

czynniki powstawania nowych miejsc pracy pod wpływem inwestycji.  

Badani nie dostrzegają też wpływu projektu na wzrost atrakcyjności turystycznej Krakowa: 

  Chociaż nie sądzę, żeby turyści przyjeżdżali specjalnie do Krakowa, po to żeby MOS 

zobaczyć. To na pewno nie. [okoliczny przedsiębiorca] 

Z drugiej strony pojawiają się także opinie o tym, że budynek MOS przyciąga uwagę i tym samym 

zachęca do odwiedzenia instytucji, co ma przełożenie na wzrost atrakcyjności turystycznej tej części 

Krakowa. 

Z tego, co wiem, to też te osoby, które uczestniczyły w naszej imprezie, tam właśnie  

w tym MOS-ie, to mówiły, że jest to piękny budynek, że go już odwiedzały, że zachęca 

do tego żeby go odwiedzić przez to, że jest pokaźny, duży, jest widoczny i na pewno 

wzbudza takie zainteresowanie i ciekawość żeby sprawdzić nawet jak ktoś nie wie, co 

to jest, zobaczyć co jest w środku, jak to wygląda. [NGO] 

Przedstawiciel instytucji także ocenia, że dzięki inwestycji wzrósł ruch turystyczny w okolicy,  

a także zwiększył się jej prestiż i atrakcyjność inwestycyjna. Ocenia, że zmiana, jaka nastąpiła  

w wyniku utworzenia MOS, ma istotne znaczenie dla Krakowa w ogóle, ponieważ MOS jako jedna 

z nielicznych instytucji w mieście cechuje się tak nowoczesną architekturą. 

Jest jeszcze ta kwestia estetyczna, że w Krakowie jednak tej takiej nowoczesnej 

architektury, ze względu na ścisłą historyczną zabudowę, powstaje niewiele. A to 

zawsze dobrze robi miastu, jeżeli nie zastyga tylko zmienia troszkę swój obraz 

 i powstaje coś bardziej interesującego, nowatorskiego. Więc to już jest na plus, że 

powstał kolejny budynek, który gdzieś tam w Europie jest już znany, rozpoznawalny, 

nagradzany. Mamy tutaj tego naprawdę niedużo w porównaniu z innymi miastami 

europejskimi. [instytucja kultury] 

Zdiagnozowanie wpływu inwestycji na gospodarkę podjęto również poprzez analizę wpływów  

z podatków PIT i CIT do budżetu Krakowa, a także zmian w poziomach dochodu budżetu miasta, 

liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych (w tym w sektorach kreatywnych), jak również 

zmiany poziomu bezrobocia i zatrudnienia. W ostatnich dwóch latach realizacji trzyletniej 

inwestycji, czyli w latach 2011-2012 widoczny jest wzrost wpływów z podatków PIT, w pierwszym 

roku działania inwestycji odnotowuje się jednak wysoki spadek. Trudno jednak dowodzić wpływu 

inwestycji na taki stan rzeczy.  

Wykres 65. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analiza wpływów z podatków CIT, które utrzymywały się w trakcie realizacji projektu na średnim 

poziomie, a po jego realizacji zaczęły spadać, jak i analiza przychodów budżetu miasta oraz poziomu 

zatrudnienia nie przynoszą żadnych argumentów, które mogłyby świadczyć o zależnościach. 

Szczegółowy opis dynamiki zmian podjęty został w analizie Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie. W samym Małopolskim Ogrodzie Sztuki powstało 13 miejsc pracy.  

W ostatnim czasie jednak MOS, jak twierdzą badani, stracił stanowisko dyrektora, a jego 

zarządzanie prowadzone jest bezpośrednio z poziomu Teatru im. J. Słowackiego, co zdaniem 

uczestników wywiadów pogłębionych niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie placówki.  

W trakcie realizacji badań terenowych została zamknięta również kawiarnia, która stanowiła  

w opinii badanych ogromny walor inwestycji nie tylko w wymiarze gastronomicznym, ale 

społeczno-towarzyskim i animacyjnym w zakresie kultury. 

W wyniku realizacji badań sprawdzono wskaźnik dochodu w Krakowie przypadającego na 

mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycje i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty 

dochodu gminy z 2 413,46 w roku 2007 do 2 752,70 zł w roku 2011. Można zaobserwować niewielki 

wzrost dochodu, jednak należy być ostrożnym w kwestii wpływu inwestycji na ten wskaźnik, ze 

względu na ogólną sytuację gospodarczą i dużą ilość wpływających na nią czynników oraz przede 

wszystkim duży obszar miasta. 

Choć analiza baz REGON pod kątem nowo powstałych podmiotów (szczegółowo zaprezentowana 

w części poświęconej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) wykazuje, że ich najmniejsza 

liczba przypada na 2010 rok, a także, że w dwóch kolejnych latach tuż po realizacji projektu jest 

stosunkowo niska, od 2010 roku - w którym rozpoczęła się budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

- odnotowano wyraźny wzrost podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz sektora 

kreatywnego. W latach 2006-2018 powstało łącznie 58 nowych podmiotów z powyższych 

obszarów. Najwięcej z nich należy do sekcji J (62.01.Z) - działalność związana z oprogramowaniem. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, co 

ma związek z rozwojem tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem zarówno na poziomie 

polityk lokalnych, jak i ponadregionalnych. 

Tabela 56. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2006-2018 w Krakowie (2009-2018 lata realizacji projektu)83 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

książek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie gazet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
83 Do analizy zostały włączone ulice w najbliższej okolicy Małopolskiego Ogrodu Sztuki, takie jak: Rajska, Karmelicka, 
Szewska, Krupnicza, Dolnych Młynów oraz Szujskiego. 
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Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 2 7 

Działalność w 

zakresie 

architektury 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Suma 1 0 0 1 4 4 2 4 3 5 8 14 12 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Zlokalizowanie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w ścisłym centrum miasta, utrudnia wnioskowanie  

o jego wpływie na ożywienie gospodarcze w bezpośredniej okolicy placówki, która w Krakowie  

z uwagi na ruch turystyczny, tętni życiem. Nie ma też podstaw, biorąc pod uwagę analizę 

zatrudnienia, do oszacowania na ile budowa MOS wpłynęła na poziom zatrudnienia w Krakowie 

(opisany przy okazji prezentacji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie). Dzięki inwestycji 

powstało 20 miejsc pracy w samej placówce. Wpływ na zwiększenie zatrudnienia dostrzegany jest 

przez przedsiębiorców (8 na 15).  

Bliskość innych instytucji kultury, choćby Miejskiej Biblioteki Publicznej, sprawia również, że 

problematyczne jest oszacowanie, która z nich generuje większe zmiany. Także w subiektywnych 

ocenach mieszkańców wpływ inwestycji nie jest jednoznaczny, choć przeważają opinie (65,7%), że 

inwestycja przyczyniła się do podejmowania innych inicjatyw w dzielnicy (rozwój infrastruktury, 

wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni), jednocześnie wszyscy badani przedsiębiorcy 

(CATI) nie dostrzegają pojawienia się w okolicy konkurencyjnych podmiotów. Należy zatem 

przyjąć, że instytucje te stanowią system naczyń powiązanych, wspólnie generujących atrakcyjność 

okolicy, szczególnie ulicy Rajskiej.  

Wpływ inwestycji na kulturę 

Kolejnym analizowanym obszarem wpływu jest kultura. Zdaniem 66,7% mieszkańców  

w obszarze kultury w ich okolicy zaszły pozytywne zmiany. W opinii 11,1% dokonały się zmiany 

na gorsze, a 22,2% nie dostrzega zmian w tym obszarze. 

Z uwagi na cel badania, czyli zdiagnozowanie wpływu inwestycji na kulturę, ilościowa część 

badania miała za zadanie doprecyzować rolę badanej instytucji w procesie zmian. Większość 

badanych mieszkających na Starym Mieście uważa, że instytucja pełni istotną rolę w ofercie 

kulturalnej Krakowa, w tym 45% jest zdecydowanie przekonanych o jej roli, a 52,5% uważa, że 

raczej pełni ona istotną rolę. Odbiorcy (z 89,1 udziałem procentowym) zgadzają się z opinią 

mieszkańców. Odbiorcy Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie ofertę placówki oceniają  

z reguły dobrze lub bardzo dobrze (odpowiednio 48,1% i 45,2% odpowiedzi), raczej źle ofertę 

ocenia 5,8% badanych, a jedynie 1 badany ocenia ją bardzo źle.  
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Wykres 66. Istotność Małopolskiego Ogrodu Sztuki w ofercie kulturalnej Krakowa w opinii odwiedzających 

placówkę. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ranga instytucji w mieście i regionie zależy od podejmowanych przez nich działań, jak również od 

obecności lub braku innych podmiotów kulturalnych w ich otoczeniu. Dlatego istotnym jest 

oszacowanie liczby instytucji kultury oddziałujących na otoczenie i określenie miejsca badanej 

placówki pośród nich. W odpowiedzi na pytania o najważniejsze instytucje kultury w okolicy, 

mieszkańcy Starego Miasta wskazywali w pierwszej kolejności MOS (27,4% odpowiedzi), 

następnie Teatr Bagatela (23,5%), Teatr Groteska (18,4%) i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

(12,1%). 

Tabela 57. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Starego Miasta 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Małopolski Ogród Sztuki 27,4% 

Teatr Bagatela 23,5% 

Teatr Groteska  18,4% 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna 12,1% 

Miejska Biblioteka Publiczna 6,8% 

Bunkier Sztuki 4% 

Dolne Młyny 4% 

Teatr Słowackiego 2,8% 

Muzeum Narodowe 2% 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1,1% 

Filharmonia 1,1% 

Kino Ars 0,8% 

MOCAK 0,8% 

Teatr Łaźnia Nowa 0,4% 

Krakowskie Biuro Festiwalowe 0,4% 

Kino pod Baranami 0,4% 

Cricoteka 0,4% 

Kino Kijów 0,4% 

Źródło: opracowanie własne 

Małopolski Ogród Sztuki jest instytucją unikatową z racji architektonicznego rozmachu 

inwestycji. Progresywny wydaje się również interdyscyplinarny charakter miejsca, który 

jednak w tej samej mierze może stanowić atut instytucji, co jej słabość, jeśli miałby wiązać się 

z nijakością. Pomimo licznych przykładów modernizacji infrastruktury bibliotek w kraju jak  

40,9%

48,2%

10,0%

0,9% 0,0% 0,0% 0,0%

zdecydowanie istotny

raczej istotny

raczej nieistotny

zdecydowanie nieistotny
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i obserwowanych zmian w modelu ich działania (np. Stacja Kultura w Rumii, Biblioteka Manhattan 

w Gdańsku) funkcjonująca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki Mediateka wciąż wyróżnia się swoją 

nowoczesnością na tle innych tego typu instytucji w kraju. 

Małopolski Ogród Sztuki w głównej mierze odpowiada na potrzeby obcowania ze 

sztuką/kulturą oraz poszerzania wiedzy odbiorców. Należy podkreślić, że głównym założeniem 

placówki jest otwartość na młodych twórców teatralnych, a także poszukiwanie nowych form pracy 

twórczej. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że wybrane przez badanych potrzeby 

pokrywają się z celem wyznaczonym dla działalności instytucji. 

Wykres 67. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (N=150) 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania więcej niż 

1 odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Dla określenia oddziaływania Małopolskiego Ogrodu Sztuki na kulturę należy oszacować,  

w jakim stopniu odpowiada on potrzebom odbiorców.  

Oferta placówki jest dopasowana do potrzeb prawie wszystkich odbiorców (92,9%), a dla 65% 

stanowi źródło inspiracji do poszerzania wiedzy. Należy docenić Małopolski Ogród Sztuki za 

jego oddziaływanie na częstsze podejmowanie przez społeczność lokalną, która korzysta z jego 

oferty (54,6%) działalności edukacyjno-kulturalnej. Taką odpowiedź częściej wskazywały kobiety. 

MOS w pełni zaspakaja potrzeby kulturalne 12,7% mieszkańców, którzy korzystają z oferty 

instytucji, a w stopniu znacznym 64,8% tychże. W niewielkim stopniu odpowiada potrzebom 22,5% 

respondentów. 

Warto odnotować, że MOS jest instytucją w pewnym stopniu realizującą potrzeby badanych 

mieszkańców Starego Miasta, ponieważ nikt nie stwierdził, że placówka w ogóle nie odpowiada 

jego potrzebom kulturalnym. Taki rozkład odpowiedzi mieszkańców mógłby dowodzić, że 

zaplanowana w ramach projektu wielofunkcyjność przestrzeni stanowi jej walor, gdyby nie 

krytyczne głosy z jakościowej części badania. 

Wypowiedzi badanych wskazują, że MOS bywa kojarzony zarówno z Mediateką, jak i kinem czy 

kawiarnią. Nie wyłania się z nich wspólny wątek, wokół którego odbiorcy mogliby zbudować spójną 

narrację na temat misji czy wizji MOS. Potwierdzeniem tego są próby skojarzenia instytucji ze 

zwierzęciem, które podjęli uczestnicy wywiadu grupowego. MOS kojarzy się m.in. z lisem, 

wiewiórką, tygrysem - ale tylko ze względu na kolorystykę budynku, czy też ze słoniem, ze względu 

na jego rozmiary. Jedyne skojarzenia odnoszące się do charakteru instytucji to lew (egzotyka, 

dostojność) i kot (przytulność, np. jako miejsce, w którym można się napić kawy). Nie są to 

skojarzenia, które świadczyłyby o wyraźnym i wyraźnie komunikowanym wizerunku MOS.  

6,3%

12,5%

18,8%

50,0%

68,8%

0% 20% 40% 60% 80%

moi najbliżsi korzystają z oferty
instytucji

spędzam czas wolny w sposób,
który lubię

mogę spotkać się ze
znajomymi/pobyć wśród innych

ludzi

mogę poszerzać własną wiedzę
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W przeciwieństwie do innych badanych instytucji, których skonkretyzowane wizerunki wyłaniały 

się zwłaszcza podczas wywiadów grupowych, MOS pozostaje raczej zbiorem skojarzeń 

odwołujących się do poszczególnych jego cech, a nie miejscem o wyraźnej roli, czy tym bardziej - 

marce. 

Inną kwestią jest to, iż MOS podlega Teatrowi im. J. Słowackiego, natomiast z działalnością 

teatralną jest przez badanych bardzo słabo kojarzony. 

[...] jak ja czytałam taki początkowy manifest tego miejsca, to właśnie miało być takie 

miejsce integracji trzeciego sektora, takie udostępnianie przestrzeni, otwartość na 

różne inicjatywy. Ja myślę, że to by była dobra idea i to jakby było w takim kierunku 

prowadzone, to byłoby super. Tutaj jest chyba taka trochę bitwa wewnętrzna 

pomiędzy tym, co należy robić ze względu na nadzór tego Teatru im. J. Słowackiego i 

takie piętno, które wywiera tamta instytucja na tą instytucję. Przejawia się to m.in. 

tym, że jeśli my współpracujemy z MOS, to na naszych plakatach obligatoryjnie musi 

być logotyp Teatru im. J Słowackiego. To nie jest duża rzecz, ale to determinuje 

postrzeganie tej instytucji jako stricte związanej z teatrem, a jakby nie widzę tego  

w działaniach tej instytucji. [NGO] 

Niektórzy badani wystawiają MOS dość surową ocenę właśnie w odniesieniu do braku tożsamości 

i strategii rozwoju, która pozwoliłaby lepiej planować działania i nawiązać szerszą współpracę  

z otoczeniem wokół określonego celu. 

Ta instytucja za bardzo do niczego nie dąży, że jakby tutaj nie ma takiej strategii 

działania, jakiejś wizji. Albo jest tak dramatyczna sytuacja finansowa, że żadna wizja 

nie jest w stanie się przebić, bo nie ma środków na realizacje tego celu. I ja odbieram 

MOS jako instytucję bez osobowości, że tutaj nie ma kogoś, kto by dążył do tego celu, 

zafiksujmy się na to i spróbujemy przez jakiś czas chociaż trochę ruszyć. Cały czas 

słyszę, o tym że nie ma pieniędzy, na to nie ma, na tamto nie ma. [NGO] 

Przedstawiciel instytucji uważa owo zróżnicowanie form i zakresów działań za atut tego miejsca, 

za czynnik wyróżniający je na tle oferty kulturalnej Krakowa. 

Na pewno jest to jedna z niewielu instytucji, która jest taka wielofunkcyjna, czyli sala 

widowiskowa, kino, część mediateczna, przestrzenie wystawowe, tam jest taka sala 

specjalna. Jest też kawiarnia, gdzie się młodzież spotyka i tam prowadzi swoje kółka 

zainteresowań, odczyty itd., więc ja bym tu upatrywała takiej innowacyjności w tym 

że tu jest kilka rzeczy w jednym miejscu, czyli ta oferta jest szersza niż samego teatru 

czy samego kina czy samej galerii. [instytucja kultury] 

Inny przedstawiciel MOS ocenia jednak, że mimo zróżnicowanej oferty, która dociera przede 

wszystkim do młodych osób, sama infrastruktura budynku nie sprzyja temu, co powinno stanowić 

największą wartość, a mianowicie integracji odbiorców wokół wspólnych potrzeb, zainteresowań, 

inicjatyw. 

Rozwiązanie wnętrza nie jest najlepsze, ponieważ wnętrze, które nadaje się na miejsce 

spotkań, przede wszystkim dla młodych ludzi, bo tu przychodzą przede wszystkim 

studenci, młodzi ludzie, turyści, jest dosyć ponure, ciemne, niedoświetlone, nie 

przemyślano tego. I nie dzieje się to, czego byśmy oczekiwali, ponieważ ludzie gdzieś 

tam po kątach chowają się ze swoimi laptopami, a nie mają przy czym usiąść. 

[instytucja kultury] 

Podczas wywiadu grupowego wyłonił się wątek MOS jako instytucji „codziennej”, 

nieprzytłaczającej zakresem swojej działalności czy architekturą. Biorąc pod uwagę to, że MOS jest 
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placówką podlegającą teatrowi, można przyjąć, że inwestycja przyczyniła się do przybliżenia 

instytucji do jej otoczenia. 

Jest kameralna. Doskonale się wpisuje w to miasto. Bo są instytucje, które bywają 

przesadzone, z tych nowych instytucji, których sporo powstało ostatnio w Polsce.  

A MOS jest właśnie doskonale wpisany i architektonicznie, i urbanistycznie w ten 

klimat. Nie jest przytłaczający, jest taką codzienną instytucją. [FGI] 

Zdecydowanie wpływ Małopolskiego Ogrodu Sztuki na kulturę dostrzec można w przestrzeni 

architektonicznej. Bardzo pozytywnie ocenia się wpływ zrealizowanego projektu na estetykę 

przestrzeni, na jej uporządkowanie.  

Przedstawiciele badanych podmiotów: NGO i gospodarczego zauważali, że w Małopolskim 

Ogrodzie Sztuki niewiele się dzieje, a przynajmniej nie docierają do nich informacje na ten temat. 

Chwalili miejsce za obecność Mediateki, która, co zweryfikowano w obserwacjach, tętni życiem. 

Pojawiały się pozytywne głosy na temat mieszczącego się na terenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

lokalu Pauza in Garden, w którym odbywają się różne przedsięwzięcia, wspominano o kinie Pod 

Baranami, jednak całościowo nie potrafiono ani określić specyfiki instytucji, ani wskazać inicjatyw 

firmowanych przez MOS.  

Sami pracownicy instytucji określają zakres działalności kulturalnej MOS oraz zadowolenie 

odbiorców z jego oferty dość ogólnikowo - nie potrafią dokonać jednoznacznej oceny: 

[...] powstała pod zarządem Teatru Słowackiego, nowa instytucja, my nią zarządzamy, 

ale tu (w MOS-ie) trochę inną ofertę przedstawia albo tu dopełnia to, co my tutaj 

robimy o aspekt edukacyjny, o współpracę z Biblioteką Wojewódzką, myślę, że ma 

swoich odbiorców i stała się takim kolejnym miejscem, które jest odwiedzane i które 

interesuje ludzi. [...] Tak jak mówię, jest zainteresowanie, ale czy ono jest 

satysfakcjonujące czy znaczące, to też mi jest trudno określić. [instytucja kultury] 

Przedstawiciele samorządu, podobnie, jak w przypadku innych badanych instytucji, podkreślają, że 

biorąc pod uwagę liczbę inwestycji, nasycenie Krakowa i regionu przedsięwzięciami kulturalnymi, 

trudno ocenić wpływ jednego konkretnego podmiotu na całość rozwoju kulturalnego miasta.  

Analizując wpływ inwestycji na kulturę, należy podkreślić multifunkcjonalność inwestycji, która 

jest teatrem, kinem, biblioteką, sala koncertową i przestrzenią wystawienniczą w jednym. Oferta 

instytucji, szczególnie związana z działalnością kina i biblioteki, nakierowana jest głównie na 

społeczność lokalną i mieszkańców Krakowa. Warto pomyśleć jednak również o turystach. Jak 

pokazują prowadzone obserwacje są oni zainteresowani obiektem, jednak nie znajdują w nim dla 

siebie oferty poza kawiarnią, którą nie wszyscy są w stanie zlokalizować.  

 Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się do mieszkańców Starego Miasta i odbiorców instytucji, 

dokonano również analiz zmian struktury demograficznej, migracji i poziomu wykształcenia 

mieszkańców.  

Analizując wpływ badanych inwestycji na jakość życia mieszkańców, odwołano się do 

subiektywnych odczuć i ocen. Większość respondentów oceniła oddziaływanie inwestycji na 

otoczenie pozytywnie: 30,3% z nich oceniło go zdecydowanie pozytywnie, 47,4% raczej 

pozytywnie. Brak dostrzegalnego wpływu wyartykułowało 22,4% mieszkańców. Co istotne nikt nie 

ocenił go negatywnie. Wpływu inwestycji na otoczenie nie dostrzegało dwa razy więcej mężczyzn 

niż kobiet.  
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W celu pogłębienia zagadnienia analizie poddano konkretne obszary wpływu.  

Wykres 68. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Starego Miasta 

i odbiorców Małopolskiego Ogrodu Sztuki84 

 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci po raz kolejny zwrócili uwagę na wpływ inwestycji na turystykę, jak jednak dowodzą 

zrealizowane w instytucji obserwacje, jest to potencjał niewykorzystany. Przedsiębiorcy (CATI) są 

zdecydowanie bardziej podzieleni w tej kwestii - 5 z nich nie dostrzega wpływu, podczas gdy 4 jest 

przeciwnego zdania, pozostali nie potrafili odnieść się do badanej kwestii, natomiast jednogłośnie 

przyznali, że inwestycja zwiększyła atrakcyjność okolicy. W przypadku miasta turystycznego, jakim 

jest Kraków, nie trudno czerpać profity z tej gałęzi gospodarki, jednak MOS nie posiada stałej oferty 

dla turystów. Istnieją przykłady stymulowania ruchu turystycznego za pomocą samej architektury 

obiektów, o czym świadczą projekty Franka Gehrego, Daniela Libeskinda, Normana Fostera, Rema 

Koolhaasa czy Zahy Hadid. Podobny potencjał, co wynika z analizy architektonicznej, ma projekt 

studia Ingarden & Ewý Architekci, jednak aby przyciągać turystów powinien posiadać dobrze 

rozwinięte zaplecze komercyjne: czytelnie oznakowaną lub umieszczoną w bardziej dostępnym 

miejscu kawiarnię, może również księgarnię czy sklep np. z pamiątkami.  

Aby instytucja oddziaływała na otoczenie powinna zapewniać fizyczną przestrzeń, czy choćby 

atmosferę sprzyjającą aktywizowaniu i integrowaniu mieszkańców. Celem tej części badania było 

również sprecyzowanie charakteru działań, które mogą świadczyć o oddziaływaniu inwestycji na 

życie społeczne.  

                                                           
84 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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Wykres 69. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Starego Miasta w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdaniem aż 98,7% mieszkańców dzielnicy, Małopolski Ogród Sztuki podniósł również prestiż 

dzielnicy.. 

Inwestycja, podobnie jak Cricoteka, przyczynia się do intensyfikacji życia kulturalnego 

dzielnicy, zwiększenia jej promocji i, co istotne z perspektywy społeczności lokalnej, wzrostu 

poczucia przynależności mieszkańców do miejsca, w którym żyją. Na dalszych pozycjach, 

jednak nadal zadeklarowane przez ponad połowę mieszkańców, znalazły się zmiany związane  

z aktywizowaniem społeczności lokalnej. Warto dodać, że w 68,6% mieszkańcy (co wynika  

z analizy willingness to pay - WTP) wyrazili chęć finansowego wsparcia instytucji. Metodę pomiaru 

gotowości do zapłaty stosuje się m.in. w celu poznania i zilustrowania wartości, jaką stanowi 

partycypacja w kulturze Pomiar WTP został przeprowadzony wśród 150 okolicznych mieszkańców 

MOS na zasadzie kwotowego doboru próby. Respondentów dobrano w oparciu o zróżnicowanie 

populacji ze względu na wiek oraz płeć, a także pod kątem uczestnictwa w ofercie kulturalnej danej 

placówki. Zgodnie z założeniem, w próbie znalazła się podobna ilość mieszkańców miejscowości 

korzystających z oferty instytucji, jak i niekorzystających z jej oferty. 

Średnia kwota roczna, którą mieszkańcy byliby skłonni zapłacić to 41,94 zł. Ekstrapolując podane 

wyniki na populację dorosłych mieszkańców Krakowa, suma jaką są gotowi zapłacić wynosi 26 371 

159 zł.  

Wykres 70. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej MOS 

Źródło: opracowanie własne 
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Szczegółowe analizy wyników są przedstawione w osobnym rozdziale W tym miejscu należy jednak 

podkreślić wartość Małopolskiego Ogrodu Sztuki dla społeczności lokalnej.  

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Sytuacją idealną jest, 

gdy potrafi ona tak zbudować działania, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, z potrzebami 

potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego kolejne 

pytanie skierowane do mieszkańców miało na celu oszacowanie, jak oceniają oni zasięg 

oddziaływania oferty placówki. Najwięcej osób wybrało odpowiedź inną niż te znajdujące się  

w kafeterii „dla wszystkich” - 34,5%. Respondenci uważają także, że instytucja została 

przeznaczona dla mieszkańców Małopolski - 31%, dla mieszkańców dzielnicy - 19%, dla polskich 

turystów - 14,3%. Niewielki procent wybrał inną odpowiedź „dla młodzieży” (1,2%).  

Opinie zebrane w toku wywiadów indywidualnych wskazują, że nie ma jednej konkretnej grupy, 

do której kierowana byłaby oferta instytucji. Co prawda obserwacja prowadzona na terenie MOS 

sugeruje, że głównymi odbiorcami działań MOS (a konkretnie funkcjonującej w jego ramach 

Mediateki) jest młodzież szkolna i studenci, to w placówce pojawiały się osoby w różnym przedziale 

wiekowym, w tym seniorzy. Jedna z badanych osób (odosobniona zresztą w swojej opinii) 

podkreślała, że MOS swoją ofertę w szczególności stara się udostępnić osobom zagrożonym  

i wykluczonym społecznie. 

Tam program jest kierowany właściwie do bardzo różnorodnych odbiorców od dzieci 

począwszy, przez młodzież, dorosłych, starsze osoby nawet, seniorów, poprzez 

właśnie niepełnosprawne osoby i takie z tych biednych środowisk, które nawet 

czasami może myślą, że zupełnie nie jest to dla nich i są zachęcane do tego żeby to 

miejsce odwiedzać i mają ułatwioną drogę dotarcia to tego miejsca, do kultur. [NGO] 

Zarówno w warstwie deklaratywnej, jak i w praktyce działania MOS, jest to miejsce 

skierowane przede wszystkim do osób młodych, co potwierdzają prowadzone w ramach 

badania obserwacje. 

Na młodych, właśnie tam jest ta przestrzeń arteteczna, mediateczna, zaprojektowana 

właśnie dla młodych, żeby mieli miejsce aby posłuchać muzyki, obejrzeć cos  

z Internetu. Oczywiście w dobie tego, że każdy ma do tego dostęp może nie jest jakieś 

specjalnie wyjątkowe, ale chodząc tam i obserwując widzę, że jest zainteresowanie. 

Sama jestem zaskoczona, ale to z racji wieku, mnie już by się nie chciało siedzieć  

z laptopem 4 godziny gdzieś i coś szukać, ale młodzi są zainteresowani tym. [instytucja 

kultury] 

Oddziaływanie instytucji na społeczność lokalną może mieć charakter pośredni, kiedy np. instytucja 

napawa ich dumą lub poczuciem wstydu z racji samego faktu swego istnienia, może również realnie 

na nich oddziaływać, jeśli korzystają z jej oferty. W celu oszacowania realnego oddziaływania 

placówki na mieszkańców, ustalono, że ponad połowa (54,6%) mieszkańców biorących udział  

w badaniu odwiedziło MOS, z czego 36,1% uczyniło to kilkukrotnie, 18,5% było w nim jeden raz, 

16,8% jedynie słyszało o instytucji. Natomiast 28,6% badanych nigdy nie słyszało o Małopolskim 

Ogrodzie Sztuki.  

Osoby, które słyszały o Małopolskim Ogrodzie Sztuki, ale nigdy w nim nie były, spytano  

o przyczynę niekorzystania z oferty instytucji. 
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Wykres 71. Przyczyny niekorzystania z oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki przez mieszkańców Starego 

Miasta 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Jedynie 4,8% wskazało powody finansowe jako przyczynę niekorzystania z oferty instytucji. Warto 

zaznaczyć, że mieszkańcy Starego Miasta, jak wynika z deklaracji badanych, rocznie przeznaczają 

na kulturę średnio 326, 02 zł, a więc o 21,38 zł mniej niż średnie roczne wydatki na kulturę 

statystycznego Polaka85. W związku z tym, że dane zebrane przez GUS dotyczące kultury w 2016 

roku zawierały także korzystanie z mediów (w tym abonament radiowy i telewizyjny oraz telewizja 

kablowa), można stwierdzić, ze wydatki na kulturę ponoszone przez mieszkańców Starego Miasta 

są stosunkowo wysokie. 

Wykres 72. Szacunkowa roczna kwota przeznaczona na wydatki związane z kulturą mieszkańców Starego 

Miasta 

 

Źródło: opracowanie własne 

Badani zapytani o maksymalną kwotę jaką byliby skłonni zapłacić za bilet wstępu do instytucji 

najczęściej wskazywali od 6-10 zł oraz od 16-20 zł. Odnosząc te wskazania do faktycznych cen 

biletów na spektakle – są one niższe od realnych cen. Są natomiast porównywalne i wyższe od cen 

biletów do kina. Na marginesie należy dodać, że w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie nie 

obowiązuje bilet wstępu na wystawę czasową.  

                                                           
85 http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/2/14/1/kultura_w_2016.pdf (dostęp: 
9.05.2018) 
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Wykres 73. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą 

wystawę do Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Starego Miasta nie znają działań podejmowanych przez Małopolski Ogród Sztuki, które 

angażowałyby okolicznych mieszkańców. Jedynie pojedyncze osoby wskazywały na festiwale, 

kursy dla osób starszych i spotkania z ludźmi kultury.  

Tabela 58. Działania podejmowane przez MOS angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Starego Miasta 

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Nie znam 89,8% 

Festiwale  3,4% 

Kursy dla starszych osób 3,4% 

Spotkania z ludźmi kultury 3,4% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Podjęta obserwacja wskazuje jednak, że nawet jeśli instytucja nie ma oferty specjalnie dedykowanej 

mieszkańcom, to jej regularna działalność posiada taki charakter, o czym świadczą liczne grupy 

młodych osób spotykające się w Mediatece, czy stałe grono bywalców kawiarni.  

Pracownicy samorządowi są także skłonni przypisywać MOS funkcję integracyjną, ze względu na 

rodzaje przedsięwzięć na stałe w nim umiejscowionych.  

[...] też jest tam taka kawiarnia w podziemiu, która też jest takim forum. Tam jest taka 

scena, tam się wiele różnych wydarzeń i spotkań społecznych odbywa, więc można 

powiedzieć, że od tej strony do pełni rolę integracyjną. [...] teraz widać, że tam się to 

życie rzeczywiście zaczęło toczyć. [samorząd] 

Małopolski Ogród Sztuki na tle pozostałych projektów objętych badaniem w Krakowie jest przez 

przedstawiciela samorządu przywoływany najczęściej jako przestrzeń dla współpracy, realizacji 

przedsięwzięć społecznych organizowanych przez miasto. Miasto współpracuje z MOS, 

przeprowadzając w nim spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne itd. Wpływ tego projektu 

polega według przedstawicieli samorządu na tym, że jest to obiekt znajdujący się w centrum miasta, 

a zatem blisko mieszkańców, którzy mogą korzystać z jego oferty.  

[...] sporo jest tam takich wydarzeń o charakterze takiego dialogu społecznego. Tam 

się wiele debat odbywa, wiele konsultacji społecznych. Pracując nad strategią 

rozwoju Krakowa też prowadziliśmy tam debaty i warsztaty. To dobra lokalizacja, bo 

jest to centrum miasta, więc dostępność z każdej strony jest łatwa. [samorząd] 
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Nieco mniej zadowoleni ze współpracy i w ogóle działalności MOS są przedstawiciele podmiotów 

gospodarczych i NGO. Ich współpraca nie przebiega bezproblemowo. Uważają, że instytucja jest 

bardzo zhierarchizowana i zbiurokratyzowana, co częściowo tłumaczą faktem, iż MOS jest 

instytucją publiczną, a przez to współpraca z nią będzie zawsze bardziej sformalizowana, niż ma to 

miejsce np. w przypadku kooperacji z biznesem. Inną przyczyną może być umiejscowienie MOS  

w strukturach Teatru Słowackiego, czego współpracujące z instytucją podmioty nie muszą być 

świadome, a co generuje konieczność ustalania pewnych kwestii z jednostką nadrzędną  

i prawdopodobnie wydłuża czas podejmowania decyzji. Decyzje te nie zawsze leżą w gestii osób 

zarządzających MOS. 

Tutaj jest tak, że musimy się wstrzelić w termin, przekonać że to co my robimy jest 

bardzo wartościowe no i liczyć na akceptację dyrekcji. [...] Tutaj musimy mieć zawsze 

umowę, rachunki barterowe, to wszystko co jest wymagane przy współpracy  

z instytucją. [NGO] 

Zdaniem NGO instytucja sama nie wychodzi z ofertą współpracy do społeczności lokalnej, czy 

przedstawicieli trzeciego sektora. Nie są im znane jakiekolwiek inicjatywy na rzecz społeczności 

lokalnej. Przedstawiciel instytucji również przyznaje, że tego rodzaju działalność nie jest w MOS 

prowadzona. Według niego wynika to z umiejscowienia placówki na kulturalnej mapie regionu, 

niesprzyjającego lokalności. 

Ale wszystkie nasze działania, [...] były nastawione na ponadlokalna działalność, więc 

to było naszym priorytetem i na to kładziono nacisk [...]. Społeczność lokalna nie jest 

u nas na pierwszym miejscu, bo nie może być ze względu na miejsce Teatru im. 

Słowackiego w Małopolsce, Polsce. Także tu trudno, żebyśmy mieli się koncentrować 

na lokalnych społecznościach. [instytucja kultury] 

Co interesujące, aktywne wychodzenie z ofertą do społeczności lokalnej przez MOS obserwują 

natomiast przedstawiciele samorządu. Wskazują również na konkretne przykłady oddolnych 

inicjatyw wspieranych przez MOS: 

Małopolski Ogród Sztuki stanowi taką platformę między innymi dla takiego projektu 

Nowa Krupnicza, który jest taką społeczną inicjatywą, jeśli chodzi o projekt zmian  

w przestrzeni w rejonie ulicy Krupniczej. [samorząd] 

Przedstawiciele samorządu oceniają jednak wpływ inwestycji na społeczność lokalną ze swojej 

perspektywy, odwołując się do własnych działań, o czym może świadczyć ta opinia: 

[...] szczególnie jeśli chodzi o MOS, [...] szczególnie w tym przypadku ta świadomość 

mieszkańców jest wzmacniana poprzez to, że czują się, przychodząc tam na różnego 

rodzaju wydarzenia o charakterze społecznym, że mogą mieć wpływ na jakieś procesy 

w mieście. [samorząd] 

Opinii tej nie potwierdzają badani reprezentujący inne środowiska. Można zatem przypuszczać, że 

pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za prowadzenie działań konsultacyjnych, włączających 

społeczność lokalną do tworzenia strategii rozwoju miasta, skłonni są rzutować pozytywną ocenę 

współpracy z MOS w tym zakresie na całość funkcjonowania instytucji.  

Większości badanych trudno jest także wskazać, w jaki sposób MOS wypłynął czy mógłby wpłynąć 

na jakość życia społeczności lokalnej. Ze względu na ogromną liczbę instytucji kultury w Krakowie, 

są raczej skłonni stwierdzić, że powstanie kolejnej nie mogło w znaczący sposób oddziaływać  

w tym zakresie. 

Jakość życia nie sądzę, nie wiem jak mogłoby się to przełożyć na jakość życia. Jest to 

miejsce, kolejne miejsce, które związane jest mocno z kulturą i sztuką, takich miejsc 
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w Krakowie jest cała masa, wiec nie wiem czy została wypełniona tutaj jakaś nisza, 

wydaje mi się że nie, że jest to kolejne miejsce. [NGO] 

Ponadto, jak zauważają badani, okolice MOS nie tworzą raczej przestrzeni, która byłaby podstawą 

dla wyodrębnienia się jakiejś społeczności lokalnej. Z ich doświadczeń związanych z działaniami, 

które organizowali w MOS lub w których uczestniczyli wynika, że MOS przyciąga określoną 

publiczność konkretną ofertą. Często są to odbiorcy z innych dzielnic Krakowa, niekoniecznie 

okoliczni mieszkańcy. 

[...] to bardziej ma charakter konsolidacyjny, jeśli chodzi o społeczność, nawet nie 

wiem czy lokalną, ale w ogóle, że jest to miejsce spotkań wokół jakiejś książki czy po 

prostu żeby z kimś porozmawiać [...] [NGO] 

Pomimo, że badani w części jakościowej dostrzegają działania na rzecz popularyzowania  

i integrowania społeczności wokół literatury, mieszkańcy odczuwają niedosyt spotkań literackich  

z autorami.  

Tabela 59. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Krakowie w opinii mieszkańców 

INICJATYWA 
PROCENT 

WSKAZAŃ 

Nie brakuje 50,9% 

Spotkania literackie z autorami 12,4% 

Więcej koncertów 4,8% 

Prezentacji sztuki ludowej 1,5% 

Stałych działań domów kultury dla dorosłych i seniorów 1,5% 

Spotkań teatralnych 1,5% 

Spotkań twórców 1,5% 

Wspierania prywatnych teatrów 1,5% 

Spotkań z celebrytami 1,5% 

Więcej bibliotek 1,5% 

Festiwali filmowych 1,5% 

Miejskich inicjatyw 1,5% 

Spotkań z ciekawymi ludźmi 1,5% 

Disco na powietrzu 1,5% 

Klubu seniora 1,5% 

Wystaw sztuki współczesnej 1,5% 

Promowania literatury XIX wieku 1,5% 

Wydarzeń dla studentów 1,5% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Powyżej przeanalizowano wpływ instytucji na społeczeństwo z perspektywy odczuć samych 

badanych. Podobnie jak w przypadku pozostałych instytucji podjęto również próbę oszacowania 

wpływu poprzez obiektywne wskaźniki związane ze strukturą demograficzną, migracjami ludności, 

czy danymi na temat liczby absolwentów szkół wyższych. Analizy nie dostarczyły danych 

pozwalających na stwierdzenie zależności pomiędzy powstaniem Małopolskiego Ogrodu Sztuki  

a zmianami w ich zakresie, dlatego nie zostaną one ponownie przytoczone (zostały omówione przy 

okazji Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie).  
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Wpływ inwestycji na instytucję 

W przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki trudności nastręcza już samo zdefiniowanie przedmiotu 

badań. Podobnie jak w przypadku Kasztelu w Szymbarku, Miasteczka Galicyjskiego, czy BWA 

Sokół w Nowym Sączu, wpływ może być analizowany w odniesieniu do placówki, której 

bezpośrednio dotyczyła inwestycja lub wpływu na instytucję nadrzędną, która aplikowała i uzyskała 

dofinansowanie projektu. Choć autonomia wizerunkowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki nie jest 

oczywista, z uwagi na odmienny profil działalności jednostki nadrzędnej oraz braku powiązania  

w świadomości społecznej działań Małopolskiego Ogrodu Sztuki z działaniami Teatru im.  

J. Słowackiego, jednostką analizy będzie MOS.  

Zasadniczą kwestią w analizie wpływu projektu na instytucję jest efektywność wykorzystania 

stworzonej przestrzeni. W opinii 95,1% mieszkańców jest ona należycie wykorzystywana. Wysoko 

ocenione zostały poszczególne elementy obiektu. 

Wykres 74. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Starego Miasta oraz 

odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizy przestrzeni Małopolskiego Ogrodu Sztuki dokonano również w ramach obserwacji. 

Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich 

dostosowania do potrzeb publiczności. W pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub 

braku takich udogodnień jak np.: kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie 

lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe. W drugiej poprzez 

oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie 

poddane zostało również oznakowanie elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz 

samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana 
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ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń 

organizowanych przez instytucje (koncert, festiwal komiksu), jak i poza wydarzeniami.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty infrastrukturalno-organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejść do instytucji nie sprawiało trudności. Problem pojawił się  

w kwestii miejsc parkingowych - placówka nie posiada własnego miejsca na pozostawienie auta. 

Odwiedzający mogą pozostawiać swoje samochody jedynie wzdłuż ruchliwej i obleganej ulicy.  

W holu głównym znajduje się informacja i kasa biletowa. Na dole ulokowane jest kino z oddzielną 

kasą oraz kawiarnia. Drugie z wejść prowadzi do holu, z którego dostać można się do Madiateki  

i korzystając ze schodów prowadzących w dół, do kawiarni. Ciągi komunikacyjne w budynku nie 

są dostatecznie dobrze oznakowane, a komunikacja w budynku jest utrudniona (szczególną trudność 

sprawia przedostanie się wejściem od ul. Rajskiej do Mediateki, i drugim z wejść do kina lub sal 

widowiskowych Małopolskiego Ogrodu Sztuki). Miejsce centralne stanowi kawiarnia, przez którą 

biegną szlaki komunikacyjne pomiędzy Mediateką i wejściem jej dedykowanym a sceną 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Kubatura budynku nie przekłada się na miejsce udostępniane 

odwiedzającym. Budynek MOS-u nie stanowi spójnej całości, dzieląc się na dwie części Mediatekę 

i scenę Teatru im. J. Słowackiego, do której dociera się przez przestrzeń zaanektowaną przez kino, 

połączone kawiarnią. Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica, 

charakteryzowała się wysokim poziomem czystości.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się na wydarzeniach. Osoby przybyłe na koncert to jedynie dorośli (w różnym wieku). 

Odbiorcy zjawili się na wydarzenie głównie w parach. Prawie wszyscy odwiedzili placówkę 5-10 

minut przed rozpoczęciem koncertu, kilka osób postanowiło przyjść na wydarzenie z godzinnym 

wyprzedzeniem, aby skorzystać z dostępnej kawiarni. Pracownicy Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

kierowali do sali, w której miało się odbyć wydarzenie. Frekwencja na koncercie była wysoka - 

zostało jedynie kilka wolnych miejsc. Drugim obserwowanym wydarzeniem był festiwal komiksu, 

cieszący się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży, w tym studentów. Dla gości 

przygotowano wiele atrakcji: spotkania z autorami, warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Festiwal 

był także okazją do przebrania się za ulubione postaci komiksowe – część odbiorców nosiła 

kostiumy komiksowych bohaterów. Część gości była ze sobą zaznajomiona. Często można było 

zaobserwować gesty przywitania między wieloma grupami. Dodatkową atrakcją był food truck, 

umiejscowiony przed wejściem do placówki, z którego odbiorcy chętnie korzystali.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

W dzień poprzedni w placówce pojawiało się dużo gości, głównie studentów, którzy korzystali  

z kawiarni i Mediateki, a dokładniej strefy przeznaczonej dla nich do nauki. W weekend odbiorcami 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki były głównie osoby korzystające z kina oraz kawiarni. Dostępna 

wystawa czasowa „V Międzynarodowe Bienalle Architektury Wnętrz 2018 w Krakowie”, nie 

cieszyła się popularnością (być może dlatego, że poza kilkoma planszami nie prezentowała 

eksponatów architektonicznych), odwiedziły ją jedynie przypadkowe, pojedyncze osoby, przy 

okazji pobytu w placówce z wyżej wymienionych powodów. Jak pokazuje obserwacja MOS swoje 

codzienne funkcjonowanie opiera o działalność Mediateki, która pełna jest głównie ludzi młodych. 

Co ciekawe, rozwiązania infrastrukturalne MOS, w szczególności szafki, w których można 

przechować rzeczy służą również korzystającym ze znajdującej się naprzeciwko biblioteki.  

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co potwierdza zarówno 

obserwacja, jak i opinie respondentów. Mieszkańcy i odbiorcy ocenili, że jest ona otwarta na 

potrzeby osób z dysfunkcjami (odpowiednio 98,4% i 82% pozytywnych odpowiedzi dotyczących 

niwelowania barier związanych z niepełnosprawnościami ruchowymi, 98,3% i 72,1% pozytywnych 

odpowiedzi w zakresie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 96,5%  

i 65,6% respondentów deklarowało otwartość na głuchoniemych, 96,5% i 59,4% otwartość na 

potrzeby niewidomych i niedowidzących). Fakt, że odbiorcy są bardziej sceptyczni w swych 

ocenach od mieszkańców może wynikać z zasygnalizowanego w wynikach obserwacji 
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nieczytelnego oznakowania przestrzeni i skomplikowanych ciągów komunikacyjnych łączących 

dwie części budynku. 

Niemniej jednak należy przyznać, że MOS jest miejscem ciekawym architektonicznie, 

nowoczesnym, a nieco niespójna organizacja przestrzeni wewnątrz budynku może stanowić 

świadomy zabieg mający na celu odseparowanie dwóch funkcjonalności przestrzeni. 

Celem badania było również ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup wiekowych. 

Wszyscy mieszkańcy i 90,1% odbiorców uważają, że placówka jest otwarta na seniorów, a 95,1% 

mieszkańców i 85% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. 

Badani postrzegają MOS jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją 

ofertę. Aż 73,9% odbiorców i 86,9% mieszkańców udzieliło odpowiedzi twierdzącej na pytanie 

o otwartość placówki, co jednak nie do końca pokrywa się z opinią przedstawiciela badanej 

instytucji. 

Dość krytycznie wypowiadał się on na temat tego, na ile dobrze zdiagnozowano potrzeby lokalne, 

grupę docelową i jej preferencje.  

Co z tym zrobić? Jaki jest pomysł na to? W jakim kierunku to powinno iść? Możemy 

powiedzieć, że społeczność lokalna. Co jest tutaj społecznością lokalną? Czy studenci 

są społecznością lokalną, którzy przychodzą przede wszystkim do biblioteki  

i przychodzą tutaj do kina, czy na przedstawienie? Bo społeczności lokalnej, co tutaj 

proponujemy? Przedstawienia awangardowe. Chcą tego, naprawdę? [...] mamy mały 

feedback od mieszkańców. Nie prowadziliśmy badań ilu naszych najbliższych 

mieszkańców przychodzi na nasze imprezy. Może powinniśmy takie badania zrobić, 

 w ten sposób, prawda? [instytucja kultury] 

Wypowiedź należy jednak interpretować w kontekście trudności we wskazaniu grupy, która 

stanowiłaby społeczność lokalną na Starym Mieście, które zdominowane jest przez turystów 

korzystających z wynajmu krótkoterminowego, ale także studentów uczęszczających na zajęcia, 

korzystających z bibliotek, a poza czasem nauki – rozrywek, które oferuje centrum Krakowa. 

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem dopełniającym 

skuteczność wykorzystania nowo zaistniałej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty  

i efektywna komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten szeroko ujęty został w analizie medialnej, która 

stanowi osobny rozdział raportu. W tym miejscu zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski  

z niej i dane wynikające z ocen respondentów. Ponad 2/3 (74,4%) respondentów pozytywnie ocenia 

promocję instytucji , co stoi w sprzeczności w opiniami badanych w części jakościowej. Badani  

w części jakościowej wskazywali, że MOS nie jest też uważany za podmiot skutecznie 

promujący swoją działalność w sieci i poza Internetem. Potwierdzają to opinie osób, które nie są 

związane z instytucją, natomiast działają w obszarze kultury bądź mieszkają w okolicy. Osoby 

uczestniczące w wywiadzie grupowym także nie potrafiły wskazać konkretnych, stałych form 

działalności MOS, dostępnych dla okolicznych mieszkańców. Podkreślali, że od MOS bardziej 

aktywna, także w wymiarze organizowania i promowania wydarzeń kulturalnych, jest działająca na 

jego terenie kawiarnia. 

Są ich plakaty i one pojawiają się też w mieście, ale ja nie widzę, żeby to była taka 

mocna komunikacja gdzieś na zewnątrz czy w prasie. [NGO] 

 [...] ja mam wrażenie - na podstawie rozmów, tego co mi się wydaje, że to jest obiekt 

fantastyczny, niewykorzystany, mało rozreklamowany, mało znany w Krakowie [...]. 

[okoliczny przedsiębiorca] 
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Nie jest niespodzianką, że i w przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki, jako źródło wiedzy  

o istnieniu placówki, wskazywana jest przede wszystkim rodzina i znajomi.  

Wykres 75. Źródło, z którego odwiedzający MOS dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie (będącej pochodną projektu) instytucji, zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji ich zdaniem wykorzystuje Małopolski Ogród Sztuki. 

Wykres 76. Kanały komunikacji wykorzystywane przez MOS w opinii odwiedzających placówkę 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

Pomimo deklarowanej przez odbiorców znajomości wirtualnych kanałów komunikacji, MOS - jak 

wynika z jakościowej części badań - raczej nie jest postrzegany jako instytucja sprawnie 

wykorzystująca nowe media czy dobrze radząca sobie z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. 

Wyjątkiem są opinie doceniające np. stronę internetową MOS: 

[...] jak byłam na stronie internetowej to jest bardzo pięknie zrobiona, czytelna, jasna, 

można się dowiedzieć, jakie są imprezy, gdzie można przyjść, z czego skorzystać, także 

bardzo fajnie to wygląda i zachęcająco. [NGO] 

Informacje na temat MOS trafiają incydentalnie do tzw. mediów lifestylowych, co zwiększa krąg 

potencjalnie odbiorców oferty instytucji. 
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W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 1 437 komunikatów, 

jakościowej 104 komunikaty opublikowane od 2010 roku do końca 2016 roku. Większość 

materiałów medialnych miała zasięg regionalny (61,5%). AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 6 751 zł, dla wszystkich komunikatów łącznie 9 700 807 zł, co oznacza, że tyle 

instytucja musiałby wydać za analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni 

poziom ich dotarcia (liczba potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 28 003 osób. Łączny 

poziom dotarcia to 40 239 837 osób. Działalność Małopolskiego Ogrodu Sztuki i zrealizowany 

projekt „Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie” oraz „Rewitalizacja - remont  

i przebudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3” 

są prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób neutralny. 

Warto dodać, że placówka jest świadoma potencjału ekonomicznego funkcjonowania w Internecie. 

W instytucji zatrudniona jest zarówna osoba zajmująca się komunikacją z mediami (w tym 

monitoring treści), jak i prowadzeniem komunikacji internetowej (social media). Ma to swoje 

odzwierciedlenie w szerokim zakresie działalności internetowej placówki. Instytucja prowadzi 

swoją stronę internetową, Facebooka, a także konta na popularnych serwisach jak Instagram, Twitter 

i kanał YouTube. 
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Cel badania stanowiło również między innymi zweryfikowanie jaki typ odbiorcy korzysta z oferty 

placówki. W przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki po 23,7% odbiorców to stali bywalcy 

odwiedzający instytucję raz w tygodniu i osoby, które pojawiły się w MOS-ie po raz pierwszy, 

20,3% badanych korzysta z oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki raz lub klika razy w miesiącu (taką 

odpowiedź zaznaczyło dwa razy więcej kobiet w stosunku do mężczyzn). Jedynie 16,1% to osoby, 

które odwiedzają instytucję kilka razy w roku. Taki sam odsetek respondentów odwiedził placówkę 

kilkukrotnie w życiu.  

W wyniku realizacji badania oszacowano także, jak udział mają badane instytucje w życiu 

kulturalnym respondentów w ogóle. Odbiorcy zostali zapytani jak często biorą udział w życiu 

kulturalnym. Wśród odpowiedzi badanych przeważała odpowiedź raz w miesiącu - 39,5% oraz kilka 

razy w miesiącu - również 39,5%, 14% badanych przyznało, że bierze udział w wydarzeniach 

kulturalnych raz w tygodniu lub częściej. Raz w roku i rzadziej w wydarzeniach kulturalnych 

uczestniczy 7% odbiorców. Powyższe odpowiedzi badanych skorelowano z pytaniem o to, jak 

często odbiorcy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. 

Tabela 60. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Małopolskiego Ogrodu Sztuki przez odbiorców 

placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

 

 

MOS 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB 

CZĘŚCIEJ 

KILKA 

RAZY W 

MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA 

RAZY W 

ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 75% 15,6% 16,3% 12,5% 0% 

1-3 razy w miesiącu 12,5% 222% 23,3% 12,5% 0% 

Kilka razy w roku 6,3% 15,6% 23,3% 12,5% 0% 

Byłem/am kilkukrotnie 

w swoim życiu 
0% 22,2% 14% 12,5% 0% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
6,3% 24,4% 23,3% 50% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania MOS-u, uzyskany wynik wskazuje, że prawie 

połowa odbiorców to mieszkańcy Krakowa - 45%, 36,1% badanych to osoby zamieszkujące 

województwo małopolskie. Jedynie 5,9% respondentów mieszka poza województwem 

małopolskim, a 1,7% to osoby mieszkające za granicą, ale pochodzące z Polski. 

Wykres 77. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 

 

Źródło: opracowanie własne 

56,3%

36,1%

5,9%

1,7%

w mieście/gminie, w której znajduje
się placówka

w województwie małopolskim

poza województwem

za granicą, ale pochodzę z Polski

Ogólnie 



 

 214 

 nr strony 

Jedna czwarta badanych wybrała się do Małopolskiego Ogrodu Sztuki na konkretne wydarzenie (do 

którego zaliczano również seans filmowy), 24,8% wskazało inne motywy odwiedzenia placówki, 

takie jak: przypadkiem, zobaczyłem instytucję przejeżdżając/przechodząc obok, ze szkoły/uczelni, 

z harcerstwa, obserwowałem/am budowę instytucji, od przewodnika, a także: kino, biblioteka, 

kawiarnia, wyjazd służbowy, towarzystwo. 

Wykres 78. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

 

Źródło: opracowanie własne 

Z przeprowadzonego badania wynika, że MOS odpowiada na następujące potrzeby odbiorców: 

kontynuacja zainteresowań i zdobywanie wiedzy - 10,7%, obcowanie z kulturą - 10,7%, potrzeby 

towarzyskie - 10,7%, potrzeba rozrywki - 5,4%, potrzeba dostępu do odpowiedniego miejsca do 

czytania - 3,6%, potrzeba stworzenia centrum artystycznego dla nieprofesjonalnych twórców - 

3,6%. Część badanych udzieliła pojedynczych odpowiedzi: potrzeba dostępu do Internetu, do płyt  

z muzyką, do zbiorów elektronicznych, potrzeby estetyczne. 

W przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki trudno ocenić zmiany wywołane inwestycją, nie 

tylko dlatego, że instytucja nie funkcjonowała wcześniej, ale również dlatego, że trudno 

tożsamość placówki nie jest określona. W opinii przedstawicieli instytucji, MOS stanowi 

poszerzenie działalności Teatru im. J. Słowackiego o szeroko zakrojone działania performatywne, 

nowoczesne, wręcz awangardowe. Dla pozostałych rozmówców MOS to nowy, niezależny podmiot, 

który nie sposób zidentyfikować z uwagi na różnorodną proponowaną ofertę. Przedstawiciele MOS 

zdają sobie sprawę z trudności, jakie pojawiają się w związku z próbą z jednej strony uspójnieniu 

działalności teatru i podległego mu Małopolskiego Ogrodu Sztuki, a z drugiej - z zachowaniem 

koniecznej odrębności. Strategię w tym zakresie wypracowano relatywnie niedawno i być może to 

tłumaczy, że badani niezwiązani bezpośrednio z MOS-em mają spore trudności w zdefiniowaniu 

tożsamości tej jednostki. 

[...] to nie są dwa oderwane byty, że on sobie żyje własnym zżyciem w oderwaniu od 

tego, co jest tutaj, tylko wydaje mi się, że udało się osiągnąć taki efekt, że po prostu 

są kompatybilne no i się w pewnych obszarach zazębiają, a w pewnych są rozłączne. 

[...] rzeczywiście w pierwszych latach nie było pomysłu, nie udawało się znaleźć takiej 

drogi, żeby to połączyć. Ale dzięki uspójnieniu postrzegania, zrobieniu jednej 

informacji, jednego plakatowania itd. zaczęły funkcjonować razem te instytucje, takie 

mam wrażenie, to jest świeża sprawa, bo ten proces się zaczął pod nową dyrektor, 

czyli od września 2016 roku, ale są efekty już. Nikt nie ma wątpliwości że MOS jest 

częścią teatru, wcześniej było różnie. Ale to też wymaga czasu, musi zafunkcjonować 

w świadomości, to nie robi się miesiąc. [instytucja kultury] 
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Jeśli chodzi o kwestię finansowania działań MOS-u, istotny komentarz może stanowić stwierdzenie 

przedstawiciela samej instytucji, że realizacja projektu przyniosła ze sobą jeden w pewnym sensie 

negatywny skutek dla instytucji - a mianowicie zwiększyła koszty Teatru w związku z budową 

kolejnego budynku, który wymaga utrzymania. Przychody z organizowanych w instytucji wydarzeń 

w połączeniu z dotacją od organizatora nie są wystarczające. Instytucja sięga po finansowanie 

zewnętrzne ze środków publicznych. Projekt nie miał wpływu na zmianę ilościową czy jakościową 

w tej kwestii, choć badany przedstawiciel instytucji przyznaje, że zdobycie środków na badany 

projekt było mobilizujące, dodało wiary, że można realizować wysokobudżetowe projekty.  

Ponad połowa mieszkańców (52,2%) i 75,3% odbiorców uważa MOS za inwestycję potrzebną  

i docenia, że została zrealizowana. Natomiast odpowiednio 33,3% i 17,2% badanych dostrzega jej 

przydatność, ale uważa, że są inne bardziej potrzebne. Jedynie 14,5% respondentów określiło 

inwestycję jako mało przydatną. Prawie wszyscy (94,4%) respondenci deklarują, że planują 

odwiedzić instytucję ponownie a także, że byliby skłonni polecić odwiedzenie placówki innym 

(93,7%).  

Niektórzy przedstawiciele podmiotów współpracujących podkreślali, że zmiany, które zachodzą już 

po zakończeniu inwestycji, są niekorzystne. Placówka jest coraz mniej otwarta na współpracę, 

coraz mniej wydarzeń się w niej odbywa, jej partnerzy (w tym znaczące krakowskie festiwale) 

zaprzestają z nią współpracy. Ponownie, opinie te są zupełnie odmienne od tych wyrażanych przez 

przedstawicieli samorządu, którzy podkreślają wręcz, że przestrzenie MOS sprzyjają otwartości. 

Wiemy, że otwarty na współpracę jest Ogród Sztuki, bo sami tam uczestniczyliśmy. [samorząd]  

[...] z tym Małopolskim Ogrodem Sztuki robiliśmy taki projekt pod nazwą Kiermasz. 

Właśnie ten Kiermasz polegał na tym, że oni tam te stroje, jakieś inspirowane różną 

twórczością sprzedawali i myśmy w to weszli. No też robimy Noc Teatrów i wtedy ten 

Małopolski Ogród Sztuki włącza się, przygotowuje nam zawsze jakąś ofertę na Noc 

Teatrów. [samorząd] 

Sprzeczność tę można próbować wyjaśnić tym, że przedstawiciele samorządu skłonni są oceniać 

MOS głównie przez pryzmat własnych - pozytywnych - doświadczeń, nie mając wiedzy lub 

ignorując opinie innych środowisk.  

Także przedstawiciel trzeciego sektora podkreślał raczej pozytywną, i co istotne - stałą współpracę 

z MOS, jak również fakt, że jest znacznie mniej hermetycznym podmiotem, niż inne krakowskie 

instytucje kultury. 

Z naszego doświadczenia jako stowarzyszenia, od samego początku kiedy ten budynek 

powstał czerpiemy korzyści ze współpracy z tą instytucją, od początku byliśmy bardzo 

przyjaźnie potraktowani. Nasza współpraca polega przede wszystkim na tym, że MOS 

udostępnia nam sale kinową albo salę widowiskową [...] na organizowane przez nas 

wydarzenie. [NGO] 

 [...] nowe inwestycje w jakikolwiek sposób otwarte na współpracę z różnymi 

podmiotami, . też NGO, są wartościowe. Mimo tego, że jest bogata oferta kulturalna, 

są to często instytucje hermetyczne. Nie wyobrażam sobie podjęcia współpracy stricte 

z Teatrem Słowackiego czy Bagatelą, ja nawet nie wiem jak można by do tego 

podchodzić. Nie próbuje się takich rzeczy. A to jest jednak miejsce, o którym się myśli 

„to zróbmy coś w MOS-ie“ i nam się to udaje, że tak, że to jest wartościowe. [NGO] 

Zróżnicowanym opiniom dotyczącym jakości współpracy oraz poziomu otwartości instytucji 

towarzyszą podobnie ambiwalentne opinie dotyczące sposobu zarządzania placówką. Postrzega 

się go jako raczej zamknięty, zhierarchizowany, co przekłada się na współpracę - o tym, czy będzie 
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pomyślna, decyduje np. wypracowanie sobie pozytywnych relacji z konkretnym pracownikiem 

instytucji. 

Wiem, że jest tutaj zawsze w rozmowach z pracownikami postać pani albo pana 

dyrektora, która jest mocno zaznaczona, ale zdystansowana. To jest taka osoba, do 

której trzeba się umówić na spotkanie, nie wiem czy on będzie miał czas, nie wiem czy 

będzie chciał ze mną rozmawiać, to jest persona za szybą i ci pracownicy, którzy 

czasami walą [w szybę], ale nie wiadomo czy zostaną dopuszczeni, ja to tak obieram. 

[NGO] 

Przedstawiciel instytucji niejako potwierdza tę opinię, wskazując, że struktura zarządzania 

placówką jest „pionowa“, że uwzględniane są głosy pracowników, niemniej jednak zarządzanie 

przebiega raczej w ramach hierarchicznego modelu. Jedyny pozytywny głos na temat sposobu 

zarządzania placówką pochodził od osoby, która ocenia kadrę zarządzającą Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki jako „młodą“, a więc siłą rzeczy zarządzającą w sposób nowoczesny. 

Wpływ projektu na środowisko 

We wniosku aplikacyjnym jego autorzy wykazali brak negatywnego wpływu powstania  

i funkcjonowania placówki na środowisko przyrodnicze m.in. ze względu na zastosowanie 

energooszczędnych rozwiązań (w przypadku większości wniosków aplikacyjnych składanych przez 

inne jednostki sytuacja przedstawia się podobnie). Uczestnicy jakościowej części badania twierdzili 

zwykle, że brakuje im wiedzy, aby ocenić wpływ inwestycji na środowisko.  

Obiekt z zewnątrz wygląda bardzo estetycznie, wewnątrz również. Jest wydaje mi się 

dobrze rozwiązany architektonicznie, tak by chyba należało zagospodarowywać stare 

centrum, żeby zostawić to co możliwe i wkomponować i zrobić to przy okazji ładnie.  

I czy to jest tam zrobione energooszczędnie, czy to jest przyjazne środowisku tego nie 

wiem. [okoliczny przedsiębiorca] 

Odmienną opinię wyraził przedstawiciel samej placówki, który podkreślił, że co prawda projekt nie 

przewidywał żadnych działań na rzecz ochrony środowiska (jak np. wykorzystanie energii 

wbudowanej), ale jednocześnie, według profesjonalnych ekspertyz, nie wpłynął na nie w sposób 

negatywny. W kwestii oddziaływania na środowisko badani mieli tendencję właśnie do 

koncentrowania się na potencjalnie negatywnym wpływie, nie odnosząc się do tego, jak technologie 

stosowane w nowoczesnym budownictwie czy odpowiednie zasady eksploatacji obiektu mogą 

przyczynić się do poprawy stanu środowiska.  

[...] to wszystko powstawało jednak w takiej gęstej tkance miejskiej. Tutaj trudno moim 

zdaniem wypatrywać. Nie znałem tych pierwotnych założeń niemniej jednak nie widzę 

tam specjalnie jakiegoś elementu, który miałby być zagrożeniem dla środowiska. 

[samorząd] 

Innym argumentem potwierdzającym przekonanie części respondentów, że projekt nie miał 

negatywnego wpływu na środowisko, jest fakt jego współfinansowania z funduszy unijnych.  

W opinii badanych w pewien sposób samo pozyskanie tego typu dofinansowania gwarantowało, że 

inwestycja spełniła wszystkie wymagane standardy.  

Już były gdzieś narzucone takie warunki, żeby te wszystkie wymogi, zwłaszcza, że to jest 

współfinansowane z Unią Europejską projekt, to na pewno tam jakieś warunki, wymogi 

były, które trzeba było spełniać. I ten ośrodek na pewno to wszystko ma. [NGO] 

Pracownicy instytucji odwoływali się natomiast do zapisów projektowych, zgodnie z którymi obiekt 

musi spełniać normy związane z ochroną środowiska, nie chcieli jednak pogłębiać tematu. 
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Reasumując należy stwierdzić, że ogólna opinia badanych na temat oddziaływania projektu na 

środowisko jest pozytywna i są oni przekonani (czy to na podstawie posiadanych informacji, czy 

obserwacji, czy też jedynie przypuszczeń), że budynek Małopolskiego Ogrodu Sztuki nie generuje 

hałasu, zanieczyszczeń i w sposób racjonalny gospodaruje energią. 

Wpływ projektu na rewitalizację 

Zarówno z opinii badanych jak i przeprowadzonej aksjologiczno-estetycznej analizy przestrzeni 

wyłania się obraz Małopolskiego Ogrodu Sztuki jako imponująco realizowanej rewitalizacji. Obiekt 

powstał w miejscu zaniedbanych, niespełniających żadnych funkcji użyteczności publicznej 

magazynów Teatru im. J. Słowackiego, zmieniając zupełnie zarówno wygląd, jak i 

funkcjonalność zdegradowanej przestrzeni.  

Badani dobrze oceniają efekt inwestycji w kontekście rewitalizacji przestrzeni. Z wypowiedzi 

przedstawiciela instytucji wynika,, że potrzeba zrewitalizowania zdegradowanego obszaru  

w centrum Krakowa leżała u podstaw zrealizowanej inwestycji. 

 [...] obiekt był zdegradowany, wymagał absolutnej ingerencji budowlanej. Trudno 

było sobie wyobrazić, że w centrum miasta będzie stał obiekt, który będzie służył jako 

nasze pracownie scenotechnicze, jak to było do tej pory. Więc Marszałkowstwo  

z Dyrekcją doszło do wniosku, że musi tam powstać obiekt trochę bardziej 

reprezentacyjny dla obszaru. [instytucja kultury] 

Przedstawiciele samorządu podkreślają, że aspekt rewitalizacyjny udało się w tym projekcie 

połączyć z wykorzystaniem nowych technologii. 

Ogród Sztuki i to jest część tej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Uważam, że to jest 

świetne uzupełnienie, ponieważ obiekt z jednej strony architektonicznie się bardzo 

fajnie wpisał w otaczającą zabudowę historyczną, a z drugiej strony dał takie 

możliwości i wykorzystanie nowoczesnych technologii dla prezentacji, dla spotkań, 

tam jest bogata biblioteka multimediów. [samorząd]  

Także wywiad grupowy potwierdza, że MOS postrzegany jest jako inwestycja, która pozytywnie 

wpłynęła na rewitalizację wcześniej zaniedbanej, pozbawionej funkcji użytkowych przestrzeni 

miejskiej. Odnośnie rewitalizacji społecznej, badani byli raczej sceptyczni, podkreślając jednak, że 

inwestycja wpisuje się po prostu w szersze procesy zachodzące w centrum Krakowa. 

Natomiast do rewitalizacji społecznej nie do końca. Bardzo charakterystyczne dla 

powstawania takich instytucji jest gentryfikacja tej przestrzeni. I to z takich czy innych 

względów wokół MOS-u następuje. Po prostu centrum turystyczne rzeczywiście się 

rozpędza coraz dalej. Ale wokół MOS-u teraz stoją praktycznie tylko hotele, instytucje 

publiczne. Wydaje mi się, że ta społeczność jest troszeczkę wypychana przez tego typu 

obiekty. [FGI] 

Wpływ projektu na rynek sztuki 

MOS wywiera wpływ na rynek sztuki przede wszystkim dzięki swojej roli jako organizatora 

koncertów i wystaw. 

[...] my jesteśmy tą instytucją, która umożliwia, w części finansuje, współpracuje  

i myśli o tym żeby tam jakieś fajne rzeczy się cały czas pojawiały. I też się do nas 

ludzie zgłaszają i chcą skorzystać, ale my też się zgłaszamy. [instytucja kultury] 
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Badani niezwiązani bezpośrednio z placówką nie dostrzegają wpływu instytucji na rynek sztuki. 

Przyznają jednak, że np. odbywające się w niej wystawy fotografii mogły przyczynić się do wzrostu 

popytu na tę formę sztuki. 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

Małopolski Ogród Sztuki jest projektem cechującym się dużą ambiwalencją ocen respondentów. 

Opinie wyrażane przez różnych badanych, często stoją ze sobą w zupełnej sprzeczności. .Dotyczy 

to przede wszystkim kwestii wpływu MOS na lokalną społeczność oraz rozwój gospodarczy miasta. 

Sformułowanie na tej podstawie ogólnej opinii o projekcie jest zatem wyzwaniem, tym większym, 

że części badanych z trudem przychodzi zidentyfikowanie Małopolskiego Ogrodu Sztuki jako 

odrębnego bytu, z własną ofertą i misją. Być może najlepszym podsumowaniem opinii o MOS jest 

wrażenie, jakie instytucja ta wywiera na jednej z badanych osób: 

Myślę, że doskonale, że to miejsce jest, bo to już jest bardzo dużo. Powstało i jest tutaj 

miejsce z potencjałem olbrzymim, więc w tym aspekcie bardzo dobrze, że powstało, 

bo teraz jest tylko kwestia wykorzystania tego, co jest. [NGO] 

Niewykorzystywanie potencjału infrastruktury obiektów kultury, powstających dzięki środkom 

unijnym, jest szerszym problemem, co silnie podkreśla przedstawiciel instytucji kultury. Jego opinia 

wpisuje się we wnioski, jakie można wysnuć na podstawie zebranego materiału - MOS jest 

instytucją bez wyraźnie określonej misji, bez doprecyzowanej wizji rozwoju i tego, komu ten rozwój 

ma służyć. Choć ten i inne projekty infrastrukturalne mają swoje niewątpliwe zalety, zwłaszcza dla 

zwiększenia estetyki, jakości przestrzeni, to w zakresie wykorzystywania samej infrastruktury 

dostrzegalne są konsekwencje braku pogłębionej analizy profilu odbiorców i diagnozy ich potrzeb.  

Powstaje rodzaj takiej gentryfikacji kulturalno-instytucjonalnej. Nie sprzedajemy 

tego deweloperowi, nie powstają apartamenty, nikt się na nas nie gniewa, ale 

powstaje kolejny moloch, wielka instytucja, która ma propagować kulturę  

i sztukę, teoretycznie być miejscem spotkań. I wszystko jest fajnie, tylko jakby za późno 

stawiamy sobie pytanie o to, dla kogo, po co, co powinno się tu dziać, czy naprawdę 

te rozwiązania są dobre. Powiedzmy, że ludzie tutaj, widzimy, że siedzą, korzystają  

z tego miejsca, spotykają się, rozmawiają. [instytucja kultury] 

Wpływ inwestycji na społeczność lokalną, na rozwój gospodarki, ale także kultury i rynku sztuki 

należy ocenić jako niewielki, Inwestycja z pewnością ma charakter rewitalizacji infrastrukturalnej, 

jednak raczej nie pobudza procesów innowacyjnych i nie przyczynia się do rozwoju kreatywności 

w swoim bliskim sąsiedztwie, a tym bardziej Krakowie czy całym regionie. Jej powstanie 

przyczyniło się jednak do realizacji kilku celów, zawartych w Strategii Rozwoju Kultury Krakowa 

2030 (podobnie jak w Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014), głównie poprzez 

promocję działań krakowskich twórców, dotarcie z ofertą kulturalną do studentów, a także 

uczynienie krakowskich instytucji miejscem spotkań. W związku z tym można założyć, że 

funkcjonowanie badanej instytucji oraz projekt budowy Małopolskiego Ogrodu Sztuki wpisują się 

we wskazane w powyższych dokumentach cele. Nie ma w nich jednak bezpośredniego odniesienia 

do badanej instytucji. Należy także podkreślić towarzysko-społeczne wartości inwestycji, których 

odczuwanie deklarują mieszkańcy. Warto zastanowić się natomiast nad możliwościami 

wykorzystania walorów turystycznych instytucji. Nawet jeśli nie chce ona tworzyć oferty „pod 

turystów”, co pewnie może spotykać się z aprobatą społeczności lokalnej - która może być 

zadowolona z funkcjonowania w centralnej tkance miejskiej enklaw kulturalnych 

zarezerwowanych dla siebie - można to pogodzić z większym udostępnieniem turystom 

przestrzeni (np. poprzez stworzenie miejsc wewnątrz i na zewnątrz instytucji, w których można 

usiąść i podziwiać architekturę budynku).  
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Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku 

Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku (zwany Kasztelem w Szymbarku) należy do Muzeum 

- Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach86. Muzeum powstało w 2008 roku. Składa się  

z czterech oddziałów:  

1. Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”,  

2. Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy w Szymbarku,  

3. Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku,  

4. Zagroda Maziarska w Łosiu.  

Poza Muzeum w gminie Gorlice istnieje kilka innych zabytkowych obiektów o charakterze 

pałacowo-dworskim lub sakralnym (pałac w Zagórzanach, dwory rodziny Groblewskich, kościół 

pod wezwaniem św. Wojciecha, cerkiew grekokatolicka Narodzenia Bogurodzicy), które stanowią 

atrakcje turystyczne. Poza tym są tu liczne atrakcje związane z turystyką krajobrazową. W gminie 

funkcjonuje kilka instytucji kulturalnych m.in. Gorlickie Centrum Kultury, Ośrodek Kultury Gminy 

Gorlice (wraz z filiami) Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach. 

Kasztel w Szymbarku łączy w swej działalności funkcję turystyczną, wynikającą m.in.  

z zabytkowej architektury obiektu, z zaspokajaniem bieżących potrzeb kulturalnych mieszkańców 

gminy. Te ostatnie są szczególnie ważne w świetle bieżącej Strategii Rozwoju Gminy Gorlice87. 

Misja gminy na najbliższe lata zakłada dwukierunkowy rozwój gospodarczy i społeczny  

z wykorzystaniem zasobów naturalnych i istniejącej infrastruktury.  

W dokumentach strategicznych jest wyraźnie wskazane, że jednym z obszarów rozwoju gminy 

powinna być turystyka. Do głównych atutów gminy należą znajdujące się na jej terenie obiekty 

kulturalne, miejsca kultu i krajobrazy w tym zwłaszcza: zabytki (z niepowtarzalnym dworem  

w Szymbarku), rezerwatem przyrody na Jeleniej Górze w Szymbarku, sanktuarium w Kobylance, 

cerkwią w Bielance i kościółkiem w Szymbarku. We wcześniejszej Strategii Rozwoju Gminy 

Gorlice z 2007 88  roku postawiono nacisk na kultywowanie tradycji regionu, założono m.in. 

organizację imprez odwołujących się do jego tradycji. Dzięki inwestycji powstała infrastruktura, 

która pozwoliła na realizację powyższych zadań. Funkcjonowanie badanej instytucji przyczyniło 

się, w wyniku zrealizowanego projektu, do realizacji celów strategicznych, zawartych  

w powyższych dokumentach, szczególnie w kwestii renowacji zabytkowych obiektów dziedzictwa 

kulturowego wraz z ich otoczeniem, zwiększenia dostępu do kultury, podniesienia jakości 

infrastruktury obiektów kultury oraz podniesienia jakości oferty kulturalnej dla mieszkańców 

gminy. 

Mocne strony gminy w obszarze kultury związane są z kulturą ludową, słabe natomiast przede 

wszystkim z brakiem wystarczającej oferty skierowanej do mieszkańców. Szanse w rozwoju 

dostrzegane są poprzez pozyskanie środków finansowych na organizację różnych działań 

kulturalnych oraz pozyskanie animatorów kultury. Zagrożenia to przede wszystkim - ograniczony 

budżet gminy na kulturę oraz duża konkurencja podmiotów w ubieganiu się o środki zewnętrzne. 

 

 

                                                           
86 http://www.muzeum.gorlice.pl (dostęp: 16.03.2018) 
87 https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-strategii-rozwoju-

gminy-gorlice.html (dostęp: 16.03. 2018) 
88 Strategia Rozwoju Gminy Gorlice 2007, pdf 

http://www.muzeum.gorlice.pl/
https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-strategii-rozwoju-gminy-gorlice.html
https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-strategii-rozwoju-gminy-gorlice.html
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Tabela 61. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-

2020 

 MOCNE STRONY 

 Bogata kultura ludowa 

 Folklor i lokalne tradycje 

 Działalność Ośrodka Kultury Gminy Gorlice 

 Działalność Zespołu Folklorystycznego „Beskidy” 

 Prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich 

 Działalność orkiestry strażackiej 

 Organizowane imprezy i przeglądy kulturalne  

 Zasoby terenowe, pozwalające na ich turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie 

 Liczne atrakcje turystyczne 

SŁABE STRONY 

 Mała oferta kulturalna dla młodzieży 

 Niski stopień wykorzystania istniejącej bazy kulturalnej  

 Brak programów dla działalności kulturalnej i sportowej 

 Brak produktów turystycznych 

SZANSE 

 Możliwość wykorzystania z obiektów szkolnych do prowadzenia działalności 
kulturalnej i sportowej dla całej 

 społeczności wiejskiej. 

 Możliwość pozyskania animatorów życia kulturalnego i sportowego 

 Możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE na rozwój infrastruktury kultury 
i sportu oraz organizację działań w tym zakresie 

 Wzrost zainteresowania regionalnymi produktami i kulturą 

ZAGROŻENIA 

 Ograniczone środki budżetu gminy na dofinansowanie placówek oświatowych i 
kulturalnych 

 Ograniczone środki finansowe na rozwój imprez kulturalnych i sportowych 

 Duża konkurencja w ubieganiu się ośrodki zewnętrzne na kulturę i sport 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-2020 

Główne cele strategiczne gminy Gorlice w obszarze kultury i turystyki skupiają się na 

infrastrukturze, renowacji obiektów, stanowiących dziedzictwo kulturowe, wykorzystaniu 

istniejących placówek oświatowych, jako miejsc rozwoju życia kulturalnego gminy oraz 

rozbudowaniu oferty turystycznej.  

Tabela 62. Cele strategii w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-

2020 

 CELE STRATEGICZNE 

 Budowa infrastruktury i marketing lokalnych produktów turystycznych 

 Budowa lokalnej oferty turystycznej 

 Tworzenie kulturowych i historycznych produktów turystycznych wraz z budową 
otoczenia infrastrukturalnego 

 Renowacje zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z ich otoczeniem 

 Zwiększenie dostępu do kultury 

 Podniesienie jakości infrastruktury obiektów kultury 

 Budowa, modernizacja, rozbudowa i doposażenie obiektów kultury 

 Podniesienie jakości oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy 
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 Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty miejscowych domów kultury 

 Organizacja imprez kulturalno-turystycznych dla mieszkańców 

 Inicjowanie międzygminnej oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju kultury 

 Większe wykorzystanie szkół, jako miejsca życia kulturalnego 

 Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w m. Szymbark, w tym budowa zbiornika 
wodnego i jego wykorzystanie dla celów rekreacyjnych, budowa otoczenia 
przystosowanego dla turystów i wyposażenie go w niezbędne urządzenia rekreacyjne i 
sportowe 

 Identyfikacja miejsc o potencjale turystycznym, przystosowanie infrastrukturalne 
obiektów i terenów, przygotowanie otoczenia i dostępności oraz ich oznakowanie 
turystyczne 

 Opracowanie planu promocji turystycznej gminy Gorlice 

 Budowa, samodzielnie lub we współpracy z innymi gminami, instytucji zajmującej się 
promocją turystyczną terenu 

 Stworzenie i rozpowszechnienie kalendarza imprez cyklicznych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-2020 

Na stronie internetowej instytucji nie znajdziemy wielu informacji o działalności Kasztelu. Kasztel 

w Szymbarku dysponuje oficyną dworską i drewnianym dworkiem mieszczańskim. Cały kompleks 

jest niewątpliwą atrakcją regionu, która przyciąga turystów. To także nowoczesny ośrodek 

konferencyjno-wystawienniczy. W ośrodku ma powstać Międzynarodowe Forum Kultury Europy 

Środkowo-Wschodniej, którego zadaniem będzie promowanie walorów turystyczno-kulturowych 

najbliższych sąsiadów Polski. Kasztel w Szymbarku ma także prezentować wielokulturowość Ziemi 

Gorlickiej (tradycje społeczności polskiej, żydowskiej oraz łemkowskiej).  

Główne cele działania Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (którego Kasztel 

jest częścią) są związane z gromadzeniem, konserwowaniem oraz upowszechnianiem zbiorów, 

działalnością wystawienniczą, biblioteczną oraz edukacyjną. 

Tabela 63. Zakres działalności Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz rodzaj i zakres 

gromadzonych zbiorów 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum 

Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie 

w sposób dostępny dla badań naukowych 

Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów 

Systematyczne uzupełnianie zbiorów 

Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend 

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych 

Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 

informacji 

Organizowanie wystaw stałych i czasowych 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum 

Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę 

Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum 

Publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-

naukowych  

z zakresu prowadzonej działalności 
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Współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami 

badawczymi  

i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami 

RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW 

Historia - zbiory obejmujące zabytki kultury materialnej i duchowej Pogórzan i Łemków, a także 

Judaica; wszelką dokumentację (druki, fotografie, mapy, opracowania techniczne, urządzenia  

i maszyny) ilustrującą powstanie i rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej; 

zabytki materialnej i duchowej egzystencji ziemian polskich w dworach na Ziemi Gorlickiej; obiekty, 

broń, mundury, ilustracje, materiały archiwalne, dokumenty, fotografie, rejestry poległych, wykaz 

cmentarzy wojennych, elementy wystroju cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej 

związanych z tzw. „Bitwą Gorlicką” 2 maja 1915 roku 

Sztuka - dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki współczesnej (malarstwo, 

medalierstwo, grafika warsztatowa, tkanina artystyczna, rzeźba kameralna, plakat artystyczny), sztuki 

ludowej, sztuki dworskiej, sztuki artystów nieprofesjonalnych 

Etnografia - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i grup 

etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Pogórza i Beskidu Niskiego, 

a w szczególności z terenów dawnego Powiatu Gorlickiego 

Architektura i budownictwo ludowe - zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej i drewnianej 

oraz budownictwa ludowego Łemków i Pogórzan 

Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mdkigladyszow,m,4324,statut.html  

Projekt realizowany w Kasztelu, który pozwolił na wskazane we wstępie działanie obiektu, 

przeprowadzony był w latach 2009-2010 przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  

w Gorlicach. Dofinansowano go ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

w ramach Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działania 3.2 Rozwój produktu 

dziedzictwa kulturowego (Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 

przestrzennych). 

Wysokość kosztów kwalifikowanych projektu określono na poziomie 3 948 678,30 zł, z czego 

największą część, 3 850 018,50 zł zaplanowano do wydatkowania w ostatnim roku realizacji 

projektu. Całkowity koszt projektu (po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, tj. podatku 

VAT) to 4 054 511,93 zł. Struktura finansowania projektu przedstawiała się następująco:  

 65,25% wartości projektu - 2 576 512,59 zł - stanowiło dofinansowanie z MRPO, 

 34,67% wartości projektu - 1 361 727,02 zł - stanowił wkład własny z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego, 

 0,19% wartości projektu - 7 374,38 zł - stanowił wkład własny z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego - Powiatu Gorlickiego. 

Projekt służył przywróceniu świetności obiektu Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku. 

Argumentując konieczność realizacji projektu, wnioskodawca podkreślał, że prace restauratorskie 

trwały w nim od 1973 roku i do momentu składania wniosku nie zostały zakończone. Tym samym 

Dwór pozostawał niewykorzystany i niedostępny dla zwiedzających. Jak wskazano we wniosku  

o dofinansowanie - Stąd też szansa przywrócenia świetności obiektu związana jest  

z udostępnieniem go na potrzeby turystyki i włączenia w międzynarodowe sieci obiektów 

kulturowych. (...) Potrzeba dokończenia restauracji budynku i odtworzenia całego założenia 

podworskiego wynika nie tylko z konieczności zachowania zabytku wpisanego do Rejestru Zabytków 

Województwa Małopolskiego i jego ochrony przed zniszczeniem, ale w szczególności wytworzenia 

nowej funkcji, dostosowanej do potrzeb rozwijającej się w powiecie gorlickim turystyki89. 

                                                           
89 Wniosek o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku”, str. 4 

https://bip.malopolska.pl/mdkigladyszow,m,4324,statut.html
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Celem projektu był zatem remont i rewitalizacja zabytkowego renesansowego zespołu obronnego 

i stworzenie w nim placówki, która poprzez swoją działalność będzie tworzyć nową jakość oferty 

kulturalnej i turystycznej powiatu gorlickiego, a tym samym wpłynie na rozwój społeczno-

gospodarczy regionu.  

Działania, jakie zaplanowano do podjęcia w projekcie to przede wszystkim: 

 prace budowlane i prace konserwatorskie mające doprowadzić do wyeksponowania 

XVI wiecznego charakteru szlacheckiego dworu obronnego (prowadzone w kierunkach 

badawczym, technicznym i estetycznym) 

 zakup i instalacja elementów wyposażenia wnętrz służącego do bieżącej działalności 

placówki, w tym pełnienia funkcji obiektu muzealno-wystawienniczego 

 odnowa i zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym remont dachu oficyny dworskiej 

(ochrona przed katastrofą budowlaną) oraz prace zabezpieczające i adaptacyjne  

w obiekcie. 

Głównym produktem projektu miała być: zabezpieczona przed degradacją, wyremontowana 

zabytkowa infrastruktura dziedzictwa kulturowego, ogólnie dostępna, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. Wskaźniki produktów projektu to: 

 liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem w ramach projektu -  

2 szt. 

 liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób - 2 szt. 

 powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem w ramach 

projektu - 1022 m2. 

Tak rozumiany produkt projektu miał przyczynić się do realizacji celu głównego, który we wniosku 

o dofinansowanie określono jako ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego 

oraz przystosowanie go do celów turystycznych. Zamierzonym rezultatem projektu miało być 

zachowanie i udostępnienie w pełni dla zwiedzających cennego zabytku architektury renesansu 

polskiego, stanowiącego międzynarodowej skali atrakcję turystyczną. Projekt zakładał, że 

działalność zrewitalizowanego obiektu będzie miała międzynarodowy zasięg, co przełoży się na 

intensyfikację zagranicznych kontaktów powiatu gorlickiego. To z kolei miało przyczynić się do 

wzrostu możliwości promocji regionu wśród partnerów zagranicznych, szansy zaprezentowania 

kultury rodzimej odbiorcom w innych krajach. Tym samym podkreślono jeden z głównych walorów 

obiektu, jakim jest lokalizacja w strefie transgranicznej. Instytucja ma zatem ambicje stać się 

centrum kulturalnej współpracy międzynarodowej i wzmocnić potencjał Małopolski na arenie 

krajowej i międzynarodowej. 

Wśród rezultatów projektu wskazano: 

 liczbę stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu: 3 miejsca,  

  pułapy frekwencji, które stopniowo miała osiągać placówka do 2015 roku: 2011 roku 

-1500 osób, 2012 roku - 1 930 osób, 2013 roku - 2 647 osób, 2014 roku - 3 653 osoby, 

2015 roku -5 074 osoby. 

Wnioskodawca odniósł się także (choć dość lakonicznie) do kwestii oddziaływania projektu, które 

opisał poprzez następujące, spodziewane zmiany: 

 wzrost znaczenia obiektów dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu, 

 wzrost roli instytucji kultury w regionie 

 wzrost potencjału intelektualnego w regionie, 
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 aktywizacja społeczeństwa w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu 

 rozwój przemysłów czasu wolnego w tym turystyki 

 powstanie nowych miejsc pracy związanych z rozwojem turystyki w regionie 

 poprawa warunków życia mieszkańców 

 wzrost konkurencyjności Województwa Małopolskiego na arenie krajowej 

 poprawa szans rozwojowych regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Bieżąca oferta kulturalna Kasztelu w Szymbarku, realizowana dzięki przeprowadzonej inwestycji, 

to przede wszystkim wystawy (3 wystawy stałe oraz organizacja wystaw czasowych), edukacja 

(warsztaty dla dzieci i młodzieży, lekcje muzealne), wykłady, spotkania, konferencje, wydarzenia  

o charakterze eventowym. Dodatkowe aktywności kulturalne placówki, jakie udało się odnotować 

w roku poprzedzającym badanie, to organizacja koncertów oraz spotkania dyrektorów instytucji 

kultury.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Muzeum Dwory Karwacjanów  

i Gładyszów w Gorlicach za rok 2016, sporządzono dokładną analizę bieżącej oferty oraz 

działalności instytucji. W zakresie gromadzenia zbiorów placówka prowadziła kwerendy przed 

wystawami czasowymi, aby pozyskać materiały i eksponaty. Dla Skansenu Wsi Podgórzańskiej  

w Szymbarku pozyskano, jako darowiznę, 12 sprzętów domowych (np. dzieże drewnianą do wyrobu 

chleba) oraz 26 rzeźb lokalnego artysty sztuki nieprofesjonalnej, Józefa Śliwy. Dla Ośrodka 

Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku zakupiono lub pozyskano jako darowiznę 

komplet wypoczynkowy z końca XIX wieku, 6 reprodukcji obrazów, 6 rekonstrukcji strojów oraz 

22 eksponaty. Dla Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów pozyskano jako darowiznę 80 prac, 14 grafik 

oraz 66 rysunków pani Marii Gabryel Różyckiej.  

W zakresie opracowania zbiorów muzealnych placówka: przygotowywała wystawy i opracowywała 

materiały z wystaw, dokonała przeglądu zbiorów oraz typowania do konserwacji (wybrano około 

10 eksponatów), ewidencjonowała muzealia oraz prowadziła karty naukowe (założono 12 kart). 

Dokonano także zabezpieczeń zbiorów muzealnych oraz zakupiono bądź pozyskano 15 książek do 

biblioteki muzealnej.  

W 2016 roku placówka zaprezentowała 14 wystaw stałych:  

 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach: Ekspozycja XVI wiecznych 

reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów; 

 Skansen Wsi Podgórzańskiej w Szymbarku: Ekspozycja stała w piętnastu 

obiektach skansenu, wystawa „Na co dzień i od święta - tradycyjny podgórzański 

strój ludowy”. wystawa „Zioła w tradycji Podgórza”, Ekspozycja zabytkowego 

sprzętu i maszyn rolniczych pod wybudowaną wiatą, wystawa „Sztab operacji 

gorlickiej - 1915”, wystawa „Józef Śliwa - poeta, rzeźbiarz, amator”; 

 Zagroda Maziarska w Łosiu: ekspozycja „Historia maziarstwa”, XIX wieczne 

wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana, „Historia 

kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne”; 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”: „Historia 

kasztelu i jego właścicieli”, „W kręgu kultury dworkowej”, „Interaktywny 

Renesans”, „Sens Renesansu”.  

Instytucja zorganizowała w 2016 roku także 49 wystaw czasowych (37 własnych,  

12 współorganizowanych):  
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 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach: Bartłomiej Belniak - plakat, rysunek 

satyryczny, Bogusław Kuciakowski - kartki pocztowe, Franciszek Nieć - grafika, Maria 

Cukier - rysunek, rzeźba, „Nastroje - Stanisław Słonina, Jan Funek, Stanisław Trybała”- 

wystawa rzeźby, Jarosław Jędrzejowski - grafika, Kacper Dudek i Ryszard Dudek - 

malarstwo, Agnieszka Gzyl - malarstwo, Maria Matyja- malarstwo, Obiekty, Barbara 

Dorrell i Maria Gabryel- Rużycka - fotografia, Urszula Gawron- grafika, Maciej i Ewa 

Berbeka - kolaże i fotografia, Andrzej Dyakowski - malarstwo, Urszula Hubner - sztuka 

różnorodna, Stanisław Stoch - malarstwo, „Poplenerowa wystawa prac pedagogów 

wyższych uczelni artystycznych Szymbark 2015”, Siergiej Biba - malarstwo, „Jarosław 

Bauć” - malarstwo, Dawid Kędzierski Denver” - malarstwo, rzeźba, rysunek, land art, 

„XXXIII Salon Gorlicki”, Jacek Kosiba - fotografia, wystawy współorganizowane: Marian 

Malina - grafika, „Visioni/Wizje” - polsko - włoska wystawa twórczości artystów ze 

stowarzyszenia forum innowacyjności ODiN w Krakowie; 

 Skansen Wsi Podgórzańskiej w Szymbarku: „Małopolska Marzanna”, „Podgórzanie  

i sąsiedzi. Wystawa strojów ludowych”, Edward Paryś - rzeźba, „Płóciennica, Piekielnica, 

Tybetówka” … - wystawa strojów pogórzańskich i łemkowskich, „Bożonarodzeniowy 

wystrój w pogórzańskiej chacie”, wystawy współorganizowane: „Gorlicka szopka 

bożonarodzeniowa”, Andrzej Wajda - rysunek; 

 Zagroda Maziarska w Łosiu: Kamil Paluszek „Cerkwie - rowerem po Łemkowszyźnie” - 

fotografia, „Łosianki idą”, wystawa współorganizowana: „Nowe życie drewna” - 

podsumowanie projektu dofinansowanego przez MKiDN; 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”: Alina Zachariasz-

Kuciakowska - pastele, Piotr Gawron - rzeźba, Renata Szyszlak - malarstwo, 

„Chrześcijaństwo wschodnie - architektura” - Tomasz Pruchnicki - fotografia, Joanna 

Janowska-Augustyn - grafika, wystawa grupy artystycznej „C+S” - „Generácia  

v NovejIntimite”, „Halló, ittBudapest” Michał Gralewski - fotografia, „Universale” 

Krzysztof Renes - rzeźba, „Cmentarze I wojny światowej” - fotografia, współorganizowane 

wystawy: „XIX wieczna szopka bożonarodzeniowa w Kasztelu”, „Góralska szopka  

z Zakopanego”, „Darz Bór” - ekspozycja myśliwska, „Archiwum otwarte”, „Zatorskie 

Plenery 2006-2015”, wystawa prac pedagogów kierunku edukacja artystyczna w zakresie 

sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu - „Spójnia”, „Szymbark 2016”. 

W zakresie wydarzeń plenerowych Muzeum w 2017 roku zorganizowało 20 imprez  

(9 własnych, 11 współorganizowanych):  

 Skansen Wsi Podgórzańskiej w Szymbarku: V Międzynarodowy Etnograficzny Rajd 

Narciarski Śladami prof. Romana Reinfussa, „Pożegnanie Zimy”, „Podgórzańskie 

Targowisko Staroci”, Otwarcie wystawy „Podgórzanie i sąsiedzi”, „Podgórzańskie 

Targowisko Staroci”, „Dni otwarte Skansenu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa”, 

wydarzenia współorganizowane: XV szkolny rajd im. ks. St. Konarskiego, Piknik 

integracyjny Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, Noc Świętojańska  

w Szymbarku, „Cykliczne spotkania z kulturą łemków i pogórzan. Twórcza interpretacja 

tradycji”, Panorama Kultur, I Cesarsko-Królewskie Manewry w Szymbarku, XII Gminne 

Spotkanie Plenerowe „A u nas już jesień”; 

 Zagroda Maziarska w Łosiu: VI łemkowsko-pogórzański jarmark wielkanocny, 

wydarzenia współorganizowane: V Międzynarodowy Etnograficzny Rajd śladami prof. 

Romana Reinfussa, „Święto Maziarzy Łosiańskich”; 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” (wydarzenia 

współorganizowane): „Darz Bór czyli sezon myśliwski we Dworze”, Muzeum Dzieciom - 

„Zdobywamy Kasztel Szymbarski”. 
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Placówka w ramach swojej działalności zorganizowała także koncerty. W 2016 roku odbyło się 

ich 20.  

 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach (koncerty współorganizowane): XXIII 

Mistrzowskie Kursy Muzyczne (5 koncertów), koncert saksofonowy, „Koncert 

Mistrzowski Pedagogów Young ArtsMasterclass 2016”, „Koncert - Trio im. 

Wiłkomirskich”, X Gorlicka Jesień Muzyczna - Cykl Koncertów Muzyki Kameralnej  

(3 koncerty); 

 Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku: V Przegląd Chórów Parafialnych „Te 

DeumLaudamus.../Ciebie Boga Wysławiamy”, koncert współorganizowany: Koncert 

kolęd w wykonaniu scholii działającej przy Parafii Królowej Jadwigi w Gorlicach; 

 Zagroda Maziarska w Łosiu: Koncert Chóru - CantoresCarvatiani, koncert 

współorganizowany: „Koncert Julii Doszny i Antoniego Plicha”. 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” (koncerty 

współorganizowane): Koncert Gorących Serc, Kolęda z góralami, koncert kameralny - 

Kwartet Galicyjski, koncert gitarowy - KupińskiGuitar Duo, Festiwal Emanacje 

„Mistrzowskie Warsztaty Akordeonowe 2016 - koncert pedagogów”. 

Muzeum zorganizowało także łącznie 20 (5 własnych, 15 współorganizowanych): odczytów, 

prelekcji, spotkań, wykładów i promocji książek:   

 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach: Wykład prof. Jerzego Vetulaniego, 

Zwyczaje Okołobożonarodzeniowe w Tradycji Prawosławnej, wydarzenia 

współorganizowane: Uroczystość wręczenia nagród „Mosty Starosty 2016”, Wykład - 

Uniwersytet Złotego Wieku, uroczystość wręczenia nagrody „Złoty liść dębu”, XVIII Gala 

Zwycięzców Olimpiad, Konkursów, Turniejów oraz Zawodów w roku szkolnym 

2015/2016 - Podsumowanie roku, 10-lecie Uniwersytetu Złotego Wieku, Spotkanie 

Autorskie z Jarosławem Giemzą - promocja książki „Cerkwie i ikony”;  

 Zagroda Maziarska w Łosiu: „Światowe Dni Młodzieży”. 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”: Noc Muzeów - 

„Muzeum Z 1000 i jednej nocy”, „Spotkania na węgierskim szlaku”, wydarzenia 

współorganizowane: Pro Publico Bono, Prezentacja projektów gimnazjalnych, Dzień 

Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki, Historii Czytanie od Galla Anonima do Wisławy Szymborskiej, 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach projektu „Od Gorlic po Kaukaz, 

Lewant Alpy i Adriatyk - czyli lotnictwo na froncie wschodnim, nad Bałkanami i na 

Bliskim Wschodzie 1914-1918”, Kolorowy Pan Brzechwa, Sympozjum Artystyczno-

Naukowe „Szymbart 2016”, Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Złotego 

Wieku, Spotkanie Przedstawicieli Powiatu Gorlickiego z Samorządowcami. 

Muzeum w 2016 roku zorganizowało także 4 konkursy (2 własne, 2 współorganizowane):  

 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach (konkurs współorganizowany): 

Podsumowanie II konkursu historycznego na temat „Sprawa polska i Polacy w czasie  

I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Bitwy pod Gorlicami dla 

przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę Niepodległości”; 

 Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku: konkurs „Małopolska Marzanna”, „Etno-

Klimaty” - konkurs filmowy dla młodzieży; 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” (konkurs 

współorganizowany): „Pieśń o Ziemi Naszej”. 



 

227 

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów zorganizowało 

444 zajęcia: 158 lekcji muzealnych, 165 zajęć w ramach Bonu Kultury, 121 warsztatów (w tym  

31 warsztatów w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego): 

 Galeria Sztuki Dwór „Karwacjanów” w Gorlicach: 102 lekcje muzealne, „Spotkania  

z filozofią” - Klub Miłośników Filozofii „Cogito” (warsztaty - 10 spotkań), Bon Kultury - 

zajęcia „Skrzynia Karwacjana” (23 zajęcia); 

 Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku: Szopka Bożonarodzeniowa (4 terminy), „Do 

sztabu marsz! - Bitwa pod Gorlicami - 1915” (8 terminów), „Ferie w Szymbarskim 

Skansenie” (2 terminy), „Pogórzański Etnodizajn” - zajęcia warsztatowe (10 terminów), 

„Palmy Wielkanocne. Warsztaty Rękodzieła” (6 terminów), Bon Kultury - zajęcia 

„Pogórzańskie Eko-Klimaty” (zajęcia dla osób indywidualnych, 6 terminów),  

„W Pogórzańskiej zagrodzie” (4 terminy), Bon Kultury - zajęcia „Pogórzańskie Eko-

Klimaty” (dla grup zorganizowanych, 40 terminów), „Pogórzanie i sąsiedzi. Tradycyjny 

Strój ludowy” - lekcje muzealne (12 terminów), „Len złoto z polskich pól” - zajęcia 

warsztatowe (9 terminów), „Dawne zwyczaje Andrzejkowe” - zajęcia edukacyjne  

(7 terminów), „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe” - warsztaty edukacyjne  

(8 terminów); 

 Zagroda Maziarska w Łosiu: „Nowe życie drewna” - warsztaty snycerskie dla osób 

indywidualnych, otwarte warsztaty „Rzeźby ze śniegu”, warsztaty walentynkowe „Lalka 

na szczęście i miłość”, warsztaty snycerskie w ramach projektu „Nowe życie drewna” - 

projekt dofinansowany przez MKiDN (31 terminów), warsztaty otwarte „Pisanki - 

Drapanki na papierze”, warsztaty pisanek -„Pisanki po łemkowsku”, „Jak mieszkali nasi 

przodkowie” - lekcja muzealna, „Co to jest zabytek” - lekcja muzealna, Bon Kultury zajęcia 

- „Ludowy Print” (20 terminów), „Chłopska szkoła biznesu”, warsztaty „Lalki Motanki”, 

warsztaty wypalania dziegciu, „Lalki na miłość” - warsztaty dla osób indywidualnych, 

„Lalki na zdrowie. Babki zielarki” - warsztaty dla osób indywidualnych, „Lalki Motanki - 

baby, zielarki, krupienniczki” - warsztaty dla osób indywidualnych, Święta w Zagrodzie  

(2 terminy); 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”: „Darz Bór - lekcja 

muzealna” (8 terminów), „Renesansowe odloty” - zajęcia realizowane w ramach Bonu 

Kultur (29 terminów), „Polskie ogrody dworskie” - zajęcia realizowane w ramach lekcji 

muzealnych.  

W ramach innej działalności muzealnej placówka przeprowadziła następujące działania: 

inwentaryzacja zbiorów muzealnych w Muzeum, budowa wiaty edukacyjnej w Skansenie Wsi 

Pogórzańskiej w Szymbarku, nawiązanie współpracy z Muzeum Spisza ze Spiskiej Nowej Wsi na 

Słowacji, „Spisz i Małopolska - odkrywamy zapomnianą, wspólną historię” - aplikacja do programu 

współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja”, kupno obiektu do translokacji - Chyża 

Łemkowska zbudowana według zasad łemkowskiego budownictwa ludowego, systemowa opieka 

nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Skansenova.  

Inne działania realizowane w poszczególnych oddziałach to:  

 Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach: adaptacja ppoż. budynku Dwór 

Karwacjanów - kontynuacja prac, Działalność Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu 

Karwacjanów, Działalność Chóru CantoresCarvatiani; 

 Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku: udział w komisjach konkursowych, 

opracowanie koncepcji scenariusza wystawy, udostępnienie terenu na szkolenie 

funkcjonariuszy OSP, udział w projekcie edukacyjnym „Ocalić od zapomnienia - 

garncarstwo”, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, opracowano wniosek aplikacyjny do 

programu „Kultura ludowa” MKiDN na zadanie „Śladami Reinfussa - Chyże, Sypańce, 

Kapliczki...”; 
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 Zagroda Maziarska w Łosiu: projekt „Nowe życie drewna” - dofinansowane ze środków 

MKiDN; 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” - projekt „Sens 

renesansu” - dofinansowany ze środków MKiDN. 

W 2016 roku Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach wydało także dwie 

publikacje: „Rzeźba” - Edward Paryś oraz „Didaskalia” - Piotr Nowicki.  

W sprawozdaniu merytorycznym Muzeum znalazły się również szczegółowe dane dotyczące 

działań promocyjnych. Informacje o zorganizowanych wystawach i artystach pojawiły się  

w następujących gazetach: „Gazeta Krakowska”, „Tygodnik Powiatowy”, „Kurier Gorlicki”. 

Audycje i reportaże zostały zaprezentowane w mediach takich jak: Regionalna Telewizja RTVG 

Gorlice, Telewizja Internetowa Gryfit TV z Bobowej, w telewizji portalu gorlice24.pl, 

halogorlice.pl. Ponadto na terenie Gorlic i okolic rozmieszczano plakaty informujące  

o wystawach w Muzeum. Nagrywano także zapowiedzi wydarzeń do mediów lokalnych, 

opracowywano materiały przeznaczone do publikacji na stronie internetowej Muzeum oraz na 

profile społecznościowe, przygotowywano materiały prasowe i reklamowe. Materiały promocyjne 

i oferta zwiedzania ekspozycji skansenu zostały wysłane do Polskich Towarzystw Turystyczno-

Krajoznawczych PTTK oraz Punktów Informacji Turystycznej na terenie całej Polski. Wydarzenia 

w Muzeum były promowane na stronach: www.kulturamalopolski.pl, www.halogorlice, 

www.gorlice.tv. W Gazecie Gorlickiej ukazywały się artykuły z zapowiedziami i relacjami  

z wydarzeń w Muzeum. W ramach akcji promocyjnej zorganizowano także wyjazdy pracowników 

do miejscowości uzdrowiskowych: Krynicy, Wysowej, Wapiennego. Przedstawiono ofertę 

zwiedzania skansenu uzdrowiskom, biurom turystycznym, touroperatorom, punktom informacji 

turystycznej. Pozwoliło to na nawiązanie współpracy z ww. podmiotami. Pracownicy placówki 

udzielali także wywiadów do różnych mediów. Jak czytamy w sprawozdaniu Muzeum Dwory 

Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach prowadzi szeroką promocję, skupiając się w głównej mierze 

na mediach regionalnych, nie zapomina jednak o marketingu ogólnopolskim. 

Wracając jednak do projektu realizowanego w Kasztelu - w rok po inwestycji odnotowano 

rekordową frekwencję 22 653 odwiedzających. W kolejnych latach widoczny jest jej spadek – tzn. 

w roku 2015 zaobserwowano wzrost, natomiast w latach 2016-1017 ponownie spadek. Widoczny 

spadek frekwencji w 2017 roku ma swoje źródła w, podyktowanej czynnikami zewnętrznymi, 

zmianie sposobu jej obliczania przez instytucję. Do frekwencji wliczane są obecnie jedynie 

wydarzenia odpłatne.  

Tabela 64. Frekwencja w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku w latach 2011-

2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Analizie zostało poddane także sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 rok. Pod uwagę wzięto 

rachunek zysków i strat. Wynika z nich, że na koniec 2016 roku ostatecznie placówka osiągnęła 

zysk na poziomie ponad czterdziestu tysięcy złotych. Natomiast analiza sprawozdania finansowego 

za 2011 rok (czyli rok po zakończeniu inwestycji), wykazała stratę netto na kwotę 225 240,77 zł. 

Tabela 65. Sytuacja finansowa Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w 2011 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  0,00 0,00zł 

Pozostałe przychody operacyjne 954 853,97 1 373 124,87 

Przychody finansowe 1 536,59 0,00 zł 

Zysk (strata) netto  - 225 240,77 41 053,36 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2011 i 2016 rok - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 

Placówka posiada strategię rozwoju, rozpisaną na lata 2015-2019. Muzeum Dwory Karwacjanów  

i Gładyszów w Gorlicach określiło 5 najważniejszych celów strategicznych na najbliższe lata, które 

skupiają się na integracji społeczności lokalnej, utworzeniu ośrodka dokumentacji przejawów 

kultury łemkowskiej, rozbudowaniu oferty programowej, pielęgnowaniu współpracy z innymi 

instytucjami kultury i trzecim sektorem oraz animację szlaków kulturowych. 

Tabela 66. Cele strategiczne Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach na lata 2015-2019 

CELE STRATEGICZNY 

Stworzenie instytucji aktywizującej i integrującej społeczność lokalną poprzez działania 

kulturalne i edukacyjne odpowiadające potrzebom współczesnych odbiorców kultury 

Utworzenie, w oparciu o Zagrodę Maziarską i cerkiew w Bartnem, ośrodka dokumentującego, 

interpretującego  

i rozpowszechniającego współczesne i przeszłe przejawy kultury łemkowskiej 

Stworzenie atrakcyjnego programu obejmującego wyspecjalizowaną i rozbudowaną ofertę 

wystawienniczą oraz edukacyjną 

Trwała współpraca programowa z instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórczymi w celu 

zwiększenia efektywności prowadzonej działalności 

Animacja szlaków kulturowych, jako skutecznej formy rozwoju turystyki kulturowej, poprzez 

wykorzystanie potencjału i stworzenie oferty będącej atrakcyjnym i konkurencyjnym 

produktem rynkowym 

CELE KRÓTKOTERMINOWE 

Atrakcyjna oferta edukacyjna odpowiadająca potrzebom różnych grup odbiorców 

Muzeum - miejscem wymiany myśli i spotkań z twórczością muzyczną 

Muzeum - wydawcą i współwydawcą publikacji w zakresie: sztuki, kultury ludowej, 

współczesnej sztuki plastycznej, historii regionu 

Wzbogacenie kolekcji muzealnej 

Muzeum - miejsce prezentacji kultury materialnej małopolski południowej i twórczości 

plastycznej 

Opracowywanie i digitalizacja zbiorów 

Zapewnienie właściwego stanu technicznego obiektów 

Współpraca transgraniczna. Nowi odbiorcy i partnerzy 

Współpraca lokalna  

Racjonalne wykorzystanie potencjału Muzeum  
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Rozwój kompetencji zespołu  

Uregulowanie kwestii efektywnego gospodarowania nieruchomościami, w tym uregulowanie 

statusu własnościowego nieruchomości 

Źródło: Program działania Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów 

Podsumowując - analizowana instytucja posiada zróżnicowaną ofertę kulturalną. Jej bieżąca 

działalność nie generuje strat. Należy jednak odnotować, że poziom frekwencji po chwilowym 

wzroście poinwestycyjnym, w kolejnych latach spada. 

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty Ośrodka 

Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku, a także uzyskane w wywiadach 

swobodnych wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentantów trzeciego sektora, 

przedstawicieli badanej instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Mieszkańcy gminy Gorlice dostrzegają zmiany w jakości życia kulturalnego i wyglądzie przestrzeni 

w gminie. W przypadku pozostałych aspektów ich zdania są podzielone.  

Wykres 79. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Gorlice na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kasztel, podobnie jak wszystkie instytucje kultury, osadzony jest w określonej przestrzeni, na którą 

oddziałuje, a zatem dzięki niemu, również region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie poddano 

więc hipotezy na temat wpływu inwestycji na poszczególne obszary.  
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Wykres 80. Korzyści wynikające z funkcjonowania Kasztelu w Szymbarku wskazane przez mieszkańców 

gminy Gorlice oraz odbiorców  w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Na temat wpływu gospodarczego, który w części ilościowej dostrzega nieco ponad połowa 

mieszkańców i 2/3 odbiorców instytucji, wypowiadali się również respondenci w części jakościowej 

badań. Badani uznali, że projekt miał pośredni wpływ na gospodarkę. W opinii przedstawiciela 

samorządu zwiększył atrakcyjność mieszkaniową i inwestycyjną gminy pod wypływem 

inwestycji w infrastrukturę, które poczyniono ze względu na obecność Kasztelu na jej terenie. 

[...] jest tym motorem, który powoduje, że dbamy o wieś. Jest infrastruktura dobra  

i myślę, że to powoduje, że ceny na pewno nie spadają. Myślę, że gospodarczo 

Szymbark nie traci na pewno tylko działki zyskują, wszystko zyskuje, tym bardziej że 

wszystkie drogi gminne są porobione, asfalt mają w Szymbarku. Tam gdzie można 

było jest wodociąg, jest kanalizacja. Na całej praktycznie długości drogi krajowej 28 

jest chodnik, jest oświetlenie, więc to wszystko w ciągu tych 12 lat, 10 lat się wykonało. 

[samorząd] 

Wskazano także na wzrost atrakcyjności mieszkaniowej czy inwestycyjnej okolicy Kasztelu. 

W szczególności ten obszar Szymbarku i okolicy, czyli Gorlic. [...] na pewno jest to 

jakiś atrakcyjny punkt, który podniósł jakby urok tej okolicy. Chociażby taka 

prozaiczna rzecz jak wykonywanie jakichś sesji zdjęciowych czy robienie sobie jakichś 

imprez nawet o charakterze takim lokalnym, na pewno dla społeczności jest to istotne, 

bo to jest kolejne miejsce gdzie można co realizować. [współpracujący przedsiębiorca] 

Pomimo pozytywnych opinii wyrażonych w części jakościowej, należy zaznaczyć, że jedynie 21,7% 

mieszkańców dostrzega wzrost cen nieruchomości w miejscowości.  
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Podmioty, na które projekt wywarł wpływ, to przede wszystkim sklepy, restauracje, małe hotele. 

Ogromny rozwój da się zauważyć w obszarze agroturystyki. Podkreślono jednak, że inwestycja 

wpłynęła nie tyle na powstanie, co na rozwinięcie wymienionych podmiotów, np. poprzez 

utworzenie w nich nowych miejsc pracy. 

Myślę, że w Kasztelu coś się ruszyło, tak? A oprócz tego, gdzieś tam dookoła? Oprócz 

tego, gdzieś tam dookoła no jest tam jeszcze trochę tej agroturystyki, myślę, że te 

miejsca też. Chyba jakiś tam jeszcze dom weselny powstał. To wszystko jest nie 

bezpośrednio, myślę, że pośrednio. [NGO]  

Zwrócono także uwagę, że w placówce funkcjonowała kiedyś restauracja, która miała różnych 

najemców, jednak Kasztel w ciągu całego roku nie przyciąga na tyle dużej liczby odbiorców, żeby 

tego typu biznes mógł codziennie na siebie zarabiać. Z drugiej strony badani podkreślają jednak, że 

inwestycja spowodowała znaczący wzrost liczby turystów zwiedzających Kasztel. 

Jeśli chodzi o naszą wieś to miało duże znaczenie, po prostu jeżeli chodzi  

o rozwój wsi. Jest teraz ze względu na to bardzo dużo zwiedzających  

w Szymbarku. Wcześniej przed tym całym remontem, to tych odwiedzających było 

bardzo mało, rzadko był odwiedzany ten nasz Kasztel. A teraz po remoncie szczerze 

mówiąc, zauważamy, że jest to duża zmiana. [okoliczny przedsiębiorca] 

Część badanych odżegnuje się jednak od rozważań na temat wpływu inwestycji w obszarze kultury 

na rozwój gospodarczy uważając, że nie taka jest rola kultury, w tym zwłaszcza instytucji dbających 

o kultywowanie tradycji i historii. 

Myślę, że historię trzeba oddzielić od teraźniejszości, to jest obiekt historyczny  

i myślę, że to nie można tego powiązać. [...] Myślę, że gospodarka idzie w taką stronę, 

że bardzo szybko się zmienia, nie sądzę, żeby to było coś powiązane. To jest obiekt, 

który można zwiedzić, na który można przyjść na jakąś imprezę, ale do gospodarki 

bym go raczej nie mieszał. [NGO] 

Wpływy do budżetu gminy Gorlice z podatków PIT i CIT potwierdzają subiektywne odczucia 

badanych. Lata realizacji inwestycji pokrywają się z czasem oddziaływania kryzysu finansowego  

w Polsce, jednak w chwili jej zakończenia odnotować można wzrost dochodów budżetu gminy, 

które w latach kolejnych cechuje dalszy systematyczny wzrost. Zatem, w kontekście 

systematycznego powiększania się liczby turystów, widać przełożenie na wpływy do budżetu 

gminy.  

 

Wykres 81. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Gorlice (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jeżeli chodzi o wpływy uzyskiwane przez budżet gminy Gorlice z racji rozliczeń osób prawnych, 

obserwować można cykliczne, stopniowe spadki, po których następuje gwałtowny wzrost. Taką 

sytuację można odnotować w latach 2004-2006, 2007-2010, 2011-2013. Co ciekawe, największy 

wzrost, a także najwyższy poziom wpływów z podatków CIT do budżetu gminy na przestrzeni 

ostatnich 14 lat, można dostrzec na przełomie roku 2010 (rok ukończenia inwestycji) oraz 2011. 

Gwałtowny wzrost dochodów z CIT na przestrzeni tych dwóch lat można zatem łączyć z finalizacją 

projektu rewaloryzacji oraz remontu Kasztelu. 

Wykres 82. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Gorlice (w tys. zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Projekt realizowany w gminie Gorlice został zakończony w roku 2010. W okresie od 2009 do 2017 

roku na terenie gminy zarejestrowano łącznie 1 283 podmioty, w tym najwięcej, bo 161,  

w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu. Wahania liczby nowo rejestrowanych na 

terenie gminy podmiotów nie wskazują jednak na długoterminowe oddziaływanie projektu  

w tym zakresie.  

Wpływ inwestycji na podejmowanie innych działań w miejscowości, dzielnicy (rozwój 

infrastruktury, wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni) dostrzega mniej niż połowa 

mieszkańców (41,4%).  

Wykres 83. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Gorlice w latach 

2009-2017 

 
Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  
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W sektorach kultury i kreatywnych w latach 2006-2018 powstało łącznie 129 nowych podmiotów. 

Najwięcej z nich należy do sekcji J, informacja i komunikacja (62.01.Z - działalność związana  

z oprogramowaniem). Po latach realizacji inwestycji odnotowano znaczny wzrost podmiotów 

gospodarczych z sektora kultury oraz sektora kreatywnego. Pośrednio można więc wnioskować  

o jakościowej zmianie struktury gospodarki Gorlic i zwiększeniu w niej udziału sektorów 

kreatywnych co - abstrahując od trendów ogólnopolskich - uznać można za wynik wpływu 

inwestycji.  

Tabela 67. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2008-2018 w gminie Gorlice (2009-2010 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Wydawanie 

książek 
0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie gazet 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 

0 0 1 3 1 1 2 4 5 2 7 

Działalność w 

zakresie 

architektury 

1 0 4 2 0 2 3 2 4 3 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 5 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

0 2 1 3 0 0 0 1 2 1 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 4 7 13 10 7 10 18 13 18 11 18 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

O pozytywnym wpływie inwestycji na gospodarkę świadczą również przychody budżetu gminy 

Gorlice. W latach 2006-2016 także gmina Gorlice odnotowała niemal dwukrotny wzrost 

przychodów (o 30 510,37 zł). Tendencja wzrostowa nie dotyczyła jednak odsetka przychodów  

z Działu 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) - kwoty przychodów 

w tym dziale niemal co roku były wyższe, ale w stosunku do całości przychodów kształtowały się 

na poziomie od 16,9% do 21,7%. Trudno w tym wypadku wskazać jakąkolwiek tendencję.  

Po zakończeniu realizacji projektu w gminie Gorlice w 2011 roku gmina odnotowała wzrost 

ogólnych przychodów o niemal 5 mln. zł (w roku 2010 - o niemal 3, 7 mln. zł). Kolejny, jeszcze 

większy wzrost nastąpił w roku 2016, kiedy to przychody gminy były wyższe niż w 2015 roku o 

niemal 13 mln. W przypadku gminy Gorlice można zatem zauważyć zbieżność między okresem 

realizacji projektu a tempem wzrostu przychodów budżetu gminy. 
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W wyniku realizacji badań sprawdzono wskaźnik dochodu powiatu Gorlickiego przypadającego na 

mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycję i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty 

dochodu gminy z 2 323,05 w roku 2008 do 3 099,56 zł w roku 2011. Można zaobserwować wzrost 

dochodu o ponad 33%, jednak należy być ostrożnym w kwestii wpływu badanej inwestycji na ten 

wskaźnik, ze względu na ogólną sytuację gospodarczą i dużą ilość wpływających na nią czynników. 

Tabela 68. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy wiejskiej Gorlice z wyodrębnieniem kwoty  

i odsetka przychodów w Dziale 75690 

ROK 
PRZYCHODY 

OGÓŁEM 
PRZYCHODY - DZIAŁ 756 

ODSETEK PRZYCHODÓW Z 

DZIAŁU 756 

2006 32 665,69 bd. - 

2007 36 596,21 bd. - 

2008 41 109,06 8 160,26 19,9% 

2009 40 740,48 7 717,58 18,9% 

2010 44 435,39 7 514,94 16,9% 

2011 49 430,88 8 387,21 17,0% 

2012 49 450,70 9 529,29 19,3% 

2013 50 541,28 10 611,68 21,0% 

2014 52 143,02 10 100,26 19,4% 

2015 50 298,36 10 935,53 21,7% 

2016 63 176,07 11 597,61 18,4% 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

W rok po realizacji projektu widoczny jest pozytywny wpływ krótkoterminowy na strukturę 

zatrudnienia analizowanej gminy. Bezrobocie spadło wówczas o 4,2%, jednak w 2013 roku 

wróciło do stanu z 2010 roku.  

Wykres 84. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy wiejskiej Gorlice w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  

z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

                                                           
90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
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Badani w części jakościowej dostrzegają pozytywny wpływ inwestycji na gospodarkę, podają 

przykłady obszarów wpływu. Należy jednak podkreślić, że sytuacja gospodarcza gminy Gorlice na 

tle województwa nie jest korzystna91. Mimo, że niektóre obiektywne wskaźniki obrazują pozytywną 

zmianę, mogą być one odczuwalne w niewielkim stopniu. Choć badana inwestycja przyczyniła 

się do rozwoju turystyki w gminie, jak również stworzyła 4 nowe miejsca pracy, nie przełożyło 

się to w sposób znaczący na odczucia blisko połowy mieszkańców.  

Wpływ inwestycji na kulturę 

Kolejnym analizowanym obszarem wpływu jest kultura. Zmiany są oceniane przez 75,9% 

mieszkańców pozytywnie, a 4,5% - negatywnie (taką odpowiedź wskazywały jedynie osoby  

z wykształceniem średnim oraz wyższym licencjackim). 19,6% nie dostrzega zmian w tym obszarze 

(kobiety dwukrotnie częściej wskazywały tą odpowiedź).  

Instytucja pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej Szymbarku, o czym 35,4% mieszkańców jest 

zdecydowanie przekonanych, a 55,6% uważa, że raczej pełni ona istotną rolę. O znaczeniu Kasztelu 

w ofercie kulturalnej przekonanych jest 90,4% odbiorców. Wszystkie wskazania negatywne 

odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata, co może świadczyć o nieprzystawaniu oferty instytucji 

do potrzeb młodszych odbiorców kultury. 

Wykres 85. Istotność Kasztelu w Szymbarku w ofercie kulturalnej gminy Gorlice w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dla oszacowania wpływu inwestycji na kulturę, analizie poddany został poziom zaspokojenia 

potrzeb kulturalnych odbiorców. Według 65,7% zamieszkujących Szymbark, którzy mieli okazję 

skorzystać z oferty Ośrodka (55,8% w próbie), działalność placówki oddziałuje na częstsze 

podejmowanie przez nich działalności edukacyjno-kulturalnej. Potrzeby kulturalne w pełni 

zaspakajane są u 7,1% mieszkańców Szymbarku korzystających z oferty Ośrodka Konferencyjno-

Wystawienniczego (55,8% w próbie), u 30,6% - w znacznym stopniu, a w niewielkim u 43,5% (taką 

odpowiedź ponownie najczęściej wskazywały osoby w wieku 15-24 lata). Odbiorcy w 90,5% 

deklarują, że obecna oferta Kasztelu jest dopasowana do ich potrzeb, a 87,9% poszerza swoją wiedzę 

dzięki ofercie instytucji. 

Znaczenie instytucji w gminie, oraz oddziaływanie na region ma związek nie tylko z jej działaniami, 

ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. Analizując miejsce 

badanej instytucji na tle innych, Kasztel nie zajmuje wiodącej pozycji w ofercie kulturalnej gminy, 

plasując się dopiero na czwartej pozycji.  

 

                                                           
91 Gorlice 2020+, Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Gorlice w perspektywie 2020+ 
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Tabela 69. Najważniejsze instytucje kultury w gminie Gorlice zdaniem mieszkańców 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Gorlickie Centrum Kultury 23,8% 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gorlicach 20,9% 

Kino Kolory Gorlice  19,4% 

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel  

w Szymbarku 
11,2% 

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 8,2% 

Muzeum Regionalne PTTK 6,3% 

Biblioteka Publiczna w Szymbarku 5,8% 

Skansen w Szymbarku 1,9% 

Dom Polsko-Słowacki 1,4% 

Państwowa Szkoła Muzyczna Gorlice 0,9% 

Źródło: opracowanie własne 

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku wyróżnia się w skali kraju nie 

tylko ze względu na swoją historię, a także prowadzoną działalność. Trudno jest wskazać 

podobne placówki, które łączyłyby w sobie funkcje zarówno nowoczesnego ośrodka 

konferencyjno-wystawienniczego, jak i atrakcji turystycznej. 

Badani w części jakościowej oceniają inwestycję za udaną pod względem jej wpływu na kulturę, 

zarówno lokalną, jak i regionalną.  

[...] jest takie Centrum [Gorlickie Centrum Kultury], gdzie się coś dzieje można 

powiedzieć co tydzień. Nie ma innej placówki na terenie naszej gminy, która by 

organizowała coś cyklicznego albo była otwarta systematycznie, więc to się wszystko 

dzieje systematycznie i jak gdyby jest jakieś zaplanowane, więc myślę, że to jest 

najlepiej działająca placówka kulturalna na terenie gminy [...]. [samorząd] 

To jest jedno ze sztandarowych osiągnięć Małopolski, zwłaszcza, że Kasztel otrzymał 

pierwszą nagrodę w konkursie Polska Pięknieje. Przez to mieliśmy półtorej godziny 

w telewizji, mogliśmy sobie reklamować. Dostaliśmy potężną ilość materiałów, za 

darmo, promocyjnych na które by nas nie było stać. [instytucja kultury] 

Kasztel po remoncie prezentuje na wysokim poziomie dziedzictwo kulturowe renesansu 

Polski. Dzięki projektowi placówka zaczęła prężnie działać, organizując wydarzenia kulturalne - 

spotkania, konferencje, wystawy, także o charakterze międzynarodowym.  

My jesteśmy, a szczególnie Kasztel w Szymbarku, takim forum wymiany kulturalnej, 

ale tej takiej na wyższym poziomie. To nie są parówki i piwo. To są z najwyższej półki 

wystawy i to są spotkania międzynarodowe. Bo tam gościmy Węgierskie Szlaki, 

imprezę, gdzie zapraszamy po prostu i z Węgier i z Ukrainy, i ze Słowacji ludzi, z tego 

szlaku, który kiedyś tam przebiegał. Mamy też wymianę Polska wschód, czyli z krajów 

tych wschodnich, ale też mam wystawy ze Stanów Zjednoczonych, z Europy 

zachodniej, konfrontujemy. [instytucja kultury] 

Badani postrzegają Kasztel również jako miejsce inspirujące do działania przedstawicieli 

mniejszych instytucji kultury oraz samorządu, co wpływa na rozwój kultury w okolicy. Zwrócono 
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także uwagę na silną współpracę merytoryczną i organizacyjną Kasztelu z innymi podmiotami  

z okolicy, co przyczynia się do rozszerzenia oferty kulturalnej całej gminy Gorlice. Instytucja jest 

postrzegana, jako miejsce kulturotwórcze, a także sprzyjające młodym, lokalnym artystom. 

Natomiast bardzo często realizujemy tutaj wystawy młodych ludzi, którzy zaczynają. 

Czasem te wystawy są dla nich możliwością pokazania się. Na przykład skończyli 

studia czy chcieliby coś świeżego pokazać. Więc bardzo chętnie i chętnie robimy to  

z ludźmi, którzy pochodzą też z naszych okolic, żeby po prostu wspierać to środowisko 

tutaj. [instytucja kultury] 

Badani zwrócili uwagę na to, że dzięki projektowi powstało kilka grup związanych  

z rekonstrukcjami historycznymi, co stanowi dodatkowy walor kulturotwórczy regionu. 

Przyznali także, że dzięki inwestycji częściej uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Oprócz 

tego, w opinii niektórych badanych, rośnie także poczucie dumy i zadowolenia z tego, że  

w niewielkim mieście jest dostęp do wydarzeń o formacie zbliżonym do tych, które organizowane 

są w większych ośrodkach. 

To też konstytuuje nas jako osoby, które potem nie będą się bać uczestniczyć  

w takich wydarzeniach. Raz, że widzimy, że mamy tu dostęp i to najczęściej za darmo, 

bo opłaty są nie pobierane na większość wydarzeń. I jest to takie nieodsuwanie na 

margines ludzi stąd. Czyli uczestniczymy w życiu kulturalnym na dość wysokim 

poziomie. Miasto jest małe. Szymbark jest mały, ale ilość wystaw, ilość wydarzeń i ich 

jakość pozwala na to, żebyśmy się nie czuli jakoś upośledzeni w stosunku do ludzi z 

miast większych. [instytucja kultury] 

Działalność Kasztelu wpisuje się także w trend zwiększającej się świadomości na temat wartości  

i znaczenia tradycji oraz żywej „nieplastikowej” kultury w codziennym, współczesnym życiu. 

Trend jest taki myślę, że bardzo dobry właśnie, żeby wrócić do tradycji. To było 

wyśmiewane 20 lat temu, był plastik, a teraz już jednak myślę, że ludzie kupują, są 

pokazy np. wyrobu łyżek drewnianych czy czegoś takiego i ludzie kupują te łyżki i już 

używają. Te łyżki są stąd z tego drzewa, zrobione przez tego rzemieślnika naszego  

i przede wszystkim jest to zdrowe, ekologiczne i tak jest ze wszystkim, czy z potrawami, 

czy ze sprzętami. Myślę, że taka właśnie świadomość się rodzi i mam nadzieję, że to 

będzie się rozwijało. [samorząd] 

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Instytucje kultury mogą w różnorodny sposób oddziaływać na społeczeństwo i wpływać na jakość 

życia społeczności lokalnej. Celem badania było określenie charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i jej mieszkańców. 

Oddziaływanie inwestycji na jakość życia 16,3% mieszkańców oceniło zdecydowanie pozytywnie 

(taką odpowiedź wskazywało dwa razy więcej kobiet w stosunku do mężczyzn), a 21,5% raczej 

pozytywnie. Brak dostrzegalnego wpływu wyartykułowało 62,2% mieszkańców. Jedynie 0,9% 

uznało, że projekt wpłynął raczej negatywnie na jakość życia. Ocenie poddane zostały również inne 

aspekty mogące oddziaływać na jakość życia, a także subiektywne odczucia badanych. 
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Wykres 86. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców i odbiorców 

Kasztelu w Szymbarku92 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dzięki inwestycji, jak wynika z części jakościowej badania, powstały także ścieżki rowerowe, co 

stało się niewątpliwą atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Przedstawiciel samorządu 

lokalnego odpowiedzialny za sprawy rozwoju zauważył, że dzięki projektowi gmina zmobilizowała 

się do rozwinięcia infrastruktury technicznej w okolicy Kasztelu. Doprowadzono wodociąg do 

placówki, gdzie nie było wody. Zadbano o przyjazne otoczenie Szymbarku poprzez sadzenie 

kwiatów, zamontowanie przystanków autobusowych, zrobiono parking, oświetlenie, poprawiono 

infrastrukturę drogową. Gmina włączyła się także w realizację ścieżki edukacyjnej związanej  

z frontem I wojny światowej (ścieżka rowerowa). Zostało to docenione przez mieszkańców, którzy 

przyznają, że inwestycja wygenerowała w nich nowe potrzeby, związane ze spędzaniem czasu 

wolnego, takie jak wycieczki rowerowe, odpoczynek na łonie przyrody, poznawanie historii, dostęp 

do kultury czy potrzeba rozrywki 

Badani dostrzegli walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, edukacyjne, turystyczne oraz 

rekreacyjne swojej gminy, która rozwija się dzięki inwestycji. Społeczność lokalna docenia  

i ma pozytywny stosunek do zrealizowanej inwestycji. 

Wszystko, co zostaje odnowione i związane jest z historią, to jednak pozytywnie ludzie 

oceniają. Różne grupy społeczne korzystają też z tego Kasztelu, więc uważam, że 

bardzo pozytywne. I utrzymanie tego Kasztelu jest odebrane naprawdę pozytywnie. 

[NGO] 

Jak widzę, ludzie są dumni z tego, że jest tutaj taki obiekt, że leży w miejscu, do którego 

mogą się po prostu udać, nie wiem, rowerami, przespacerować, że mogą uczestniczyć 

w pewnych rzeczach, że są tu ciekawe wydarzenia dla dzieci, dla wszystkich, więc 

myślę, że bardzo pozytywny jest to odbiór. [instytucja kultury] 

                                                           
92 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 

36,1%

51,1%

57,8%

55,6%

62,5%

56,8%

47,8%

62,2%

79,2%

92,3%

58,3%

37,8%

40%

42,2%

35%

34,1%

50,0%

26,7%

18,8%

5,6%

11,1%

2,2%

2,2%

2,5%

9,1%

2,2%

11,1%

2%

7,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

p
o

z
io

m
b
e

z
p

ie
c

z
e

ń
s
tw

a

p
o

c
z
u

c
ie

 d
u
m

y
 z

m
ie

js
c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

p
o

z
io

m
z
a

d
o

w
o
le

n
ia

 z
ż
y
c
ia

u
c
z
u
c
ie

p
rz

y
w

ią
z
a
n

ia
 d

o
m

ie
js

c
a

z
a

m
ie

s
z
k
a

n
ia

ja
k
o
ś
ć

p
rz

e
s
tr

z
e

n
i

p
u

b
lic

z
n
e

j

tu
ry

s
ty

k
a
 w

o
k
o
lic

y
wzrost bez zmian spadek



 

241 

Z drugiej strony, niektórzy badani podkreślają, że Kasztel powinien wykazywać większą inicjatywę, 

jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację różnego rodzaju działań  

w społeczności lokalnej - oceniają, że w chwili obecnej jest to niewykorzystany potencjał. 

[...] bo Lokalna Grupa Działania jest przecież, która daje w sposób łatwy tutaj na 

miejscu pieniądze do pozyskania. I taki Kasztel powinien dla Szymbarku pompować 

kasę na imprezy, na wydarzenia, na warsztaty. [NGO] 

W opinii badanych projekt przyczynił się do edukowania społeczeństwa, zarówno  

w kontekście sztuki, jak i historii. Dostrzeżono także walory krajobrazowe i przyrodnicze 

otoczenia Kasztelu – inwestycja pozytywnie wpływa na angażowanie mieszkańców oraz turystów 

w aktywne spędzanie czasu wolnego. Projekt przyczynił się także do wzrostu poczucia dumy 

mieszkańców Szymbarku i gminy Gorlice z miejsca zamieszkania. Badani przyznali, że 

placówka spełnia funkcję integracyjną społeczności lokalnej, dzięki której nawiązuje się więź 

międzypokoleniową. W tym kontekście podkreśla się również, że nie można wskazać określonych 

grup, na które inwestycja wywiera największy wpływ, ponieważ jest ona atrakcyjna dla osób  

z właściwie każdej kategorii wiekowej. 

Ja myślę, że do różnych grup był skierowany i nie ma chyba jednej takiej właściwie 

wyróżniającej się grupy, bo myślę, że i dzieci, dużo imprez jest pod dzieci i Szymbark 

żyje tymi dziećmi, [...] i seniorzy też myślę są dobrą grupą i grupa jakaś taka właśnie 

związana z kulturą, z aktywnością artystyczną, też ich można wyróżnić, że też się tutaj 

wpisują tutaj w ten Kasztel, ale ja myślę, że nie ma jakiejś jednej wiodącej grupy, ale 

tych grup jest kilka. [samorząd] 

Z drugiej strony, przedstawiciel samej instytucji podkreśla, że jej oferta nie do końca skrojona jest 

na miarę potrzeb społeczności lokalnej, co jest celowym zabiegiem mającym na celu utrzymanie 

określonego poziomu funkcjonowania placówki. 

Problem polega na tym, że to jest pułapka dla takich małych miejscowości i dla ludzi, 

którzy chcą się oprzeć tylko na społeczności lokalnej. Społeczność lokalna tutaj ma 

pewne określone, niezbyt wyszukane, potrzeby. Tych ludzi, którzy mają jakieś 

wykształcenie, przygotowanie jest tu jak na lekarstwo. Dlatego my się otwieramy na 

ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Przyjeżdżają do Gusowej, do Wapiennego. Przyjeżdżają 

w końcu z Krynicy ludzie, przyjeżdżają z ościennych miast. My po prostu mamy taką 

ofertę ponad to lokalne. I to konsekwentnie realizujemy już od kilku lat, dlatego że 

uważamy, że takie kulturalne potrzeby miejscowych, to wie Pan, jest dom kultury, są 

takie lokalne placówki. [instytucja kultury] 

Choć w gminie są inne placówki w większym stopniu dopasowujące ofertę do potrzeb mieszkańców, 

przedstawiciele instytucji uważają ją za zakorzenioną w społeczności lokalnej, czego przejawem 

jest dość częsta i regularna współpraca ze szkołą. 

Częsta współpraca ze szkołą w Szymbarku. Dzieci tutaj często przychodzą na 

wystawy. Z racji bliskości również. Udostępniamy też sale czy wspólnie organizujemy 

jakieś wydarzenia, więc współpraca ze szkołą jest dość intensywna. Jeżeli współpraca 

ze szkołą, to znaczy, że Kasztel dla społeczności jest ważny. [instytucja kultury] 

Mieszkańcy doceniają działania promocyjne Kasztelu i ich przełożenie na promocję Szymbarku  

i gminy. Dla 90,6% mieszkańców gminy Gorlice, Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel 

podniósł prestiż Szymbarku. W pozostałych obszarach ich głosy są podzielone.  
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Wykres 87. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja wg mieszkańców Szymbarku w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ważnym aspektem społecznego wpływu inwestycji okazała się organizacja wystaw miejscowych 

twórców, co niezwykle integruje lokalną społeczność. Promowanie lokalnych artystów zostało 

docenione przez uczestników badania fokusowego.  

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Sytuacją idealną jest, 

gdy potrafi ona tak zbudować program, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, z potrzebami 

potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. W przypadku 

Kasztelu 41,7% mieszkańców stwierdziło, że inwestycja w Szymbarku została zaplanowana z myślą 

o polskich turystach. Następnie, 27,1% myśli, że oferta skierowana jest do mieszkańców 

Małopolski, 26% wskazało na mieszkańców gminy. Jedynie 5,2% dało odpowiedź nie znajdującą 

się w zaproponowanej kafeterii, że oferta skierowana jest „do wszystkich”. Nikt nie uznał, że 

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy kieruje swoją ofertę do zagranicznych turystów.  

Choć jedynie 26% mieszkańców gminy uważa, że instytucja kieruje swoją ofertę do nich, to ponad 

połowa (55,8%) mieszkańców odwiedziła Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel.  

Z czego 32,5% uczyniło to kilkukrotnie, 23,3% było w nim jeden raz. Natomiast 34,2% spośród 

44,2% osób, które nie skorzystały do tej pory z jego programu, słyszało o instytucji. Jedynie 10% 

badanych nigdy o Kasztelu nie słyszało. Warto dodać, że osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata 

najczęściej wskazywały, że były w Ośrodku tylko jeden raz (20% badanych), natomiast seniorzy 

bywali tam kilkukrotnie.  

Mieszkańców, którzy słyszeli o Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym w Szymbarku, ale 

nigdy w nim nie byli, spytano o przyczynę niekorzystania z oferty instytucji. Zdecydowana 

większość za powód podała brak czasu (75%).  
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Wykres 88. Przyczyny niekorzystania Kasztelu w Szymbarku przez mieszkańców gminy Gorlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość wybrać dowolną liczbę odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Wśród działań podejmowanych przez Kasztel w Szymbarku, które angażowałyby okolicznych 

mieszkańców głównie wskazywane są wystawy/wernisaże (20,4%) i różnego typu 

imprezy/spotkania dla wszystkich 18,2%. Wśród pojedynczych odpowiedzi znalazły się - 

konferencje, bale, koncerty i konkurs marzanny.  

Tabela 70. Działania podejmowane przez Kasztel w Szymbarku angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców gminy Gorlice 

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Nie znam 36,6% 

Wernisaże/Wystawy  20,4% 

Różne imprezy/spotkania dla wszystkich  18,2% 

Jarmarki/Festyny 11,4% 

Warsztaty 4,5% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Mieszkańcom Szymbarku w ofercie kulturalnej brakuje przede wszystkim koncertów, instytucja, 

chcąc zatem w większym stopniu sprostać potrzebom społeczności lokalnej, mogłaby rozważyć 

organizację większej liczby tego rodzaju wydarzeń.  
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Tabela 71. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Gorlice w opinii mieszkańców 

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Koncerty  38,3% 

Niczego nie brakuje  23,2% 

Teatr 9,5% 

Inicjatywy dla młodzieży  5,4% 

Prestiżowe sklepy 5,4% 

Wystawy  4,1% 

Noce filmowe 2,7% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na społeczeństwo przejawia się w także w zmianach makrostrukturalnych, które 

nie muszą być przez mieszkańców bezpośrednio odczuwane. Takim aspektem jest np. zmiana 

struktury demograficznej gminy.  

Gminę wiejską Gorlicę na przestrzeni lat 2007-2016 cechował wzrost liczby ludności (o 0,9 tys. 

osób, wykres). Towarzyszył mu spadek odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym (o 4,4 punktu)  

i wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (o 1,4 punktu). Ponieważ tempo tych zmian  

w odniesieniu do obu grup było odmienne, w efekcie dość istotnie spadła wartość WOD (z 65 do 

58). Był to proces o stałym charakterze, wartość WOD na przestrzeni lat 2007-2016 stale malała. 

Przy utrzymujących się dotychczasowych kierunkach zmian w przyszłości może ona jednak ulec 

zwiększeniu, ze względu na starzenie się społeczeństwa. Na zmiany te, charakterystyczne dla 

populacji w skali kraju, inwestycja w Szymbarku nie miała wpływu.  

 

Wykres 89. Struktura demograficzna gminy wiejskiej Gorlice w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  
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Można natomiast zaobserwować wpływ na podniesienie atrakcyjności Gorlic jako miejsca 

zamieszkania.  

Realizacja projektu w latach 2009-2010 zbiegła się w czasie z relatywnie dużym przyrostem liczby 

ludności gminy Gorlice (o 0,4 tys. między rokiem 2010 i 2011). Bezpośrednią jego przyczyną była 

migracja ludności do gminy (w 2009 roku zanotowano 142 zameldowania na pobyt stały, w 2010 - 

już 204, w 2011 - 203), w tym przede wszystkim z obaszarów miejskich (w 2009 roku - 94 osoby, 

2010 roku - 116, 2011 roku - 144). Saldo migracji w 2010 roku wyniosło 45 osób, a w 2011 roku - 

46 i były to najwyższe wartości na przestrzeni lat 2007-2016, co mogło być spowodowane 

realizowaną w tym czasie inwestycją. Jak wynika z analizowanego materiału gmina stała się 

atrakcyjnym obszarem do życia dla mieszkańców miast.  

 

Tabela 72. Migracje w latach 2007-2012 w gminie Gorlice 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM  

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY  

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ  

2007 29 48 250 202 -19 4 23 

2008 13 15 183 168 -2 1 3 

2009 13 14 140 126 -1 2 3 

2010 45 40 194 154 5 10 5 

2011 46 46 199 153 0 4 4 

2012 23 28 169 141 -5 3 8 

Źródło: opracowanie własne GUS 

W ramach zmian struktury demograficznej analizowano także liczbę nowych absolwentów.  

Z braku dostępnych danych dla obszaru gminy, przedstawiono dane dotyczące powiatu,  

w którym znajduje się Szymbark. Należy dodać, że według Narodowego Spisu Powszechnego 

prowadzonego w roku 2011, odestek mieszkańców gminy Gorlice z wyższym wykształceniem 

wyniósł 11,8%. Kolejny spis w 2021 roku pozwoli sprawdzić, czy inwestycja przekłada się na 

poziom wykształcenia mieszkańców gminy. 

Tabela 73. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2007-2012 - powiat gorlicki  

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2007 b.d. 

2008 b.d. 

2009 b.d. 

2010 196 

2011 122 

2012 114 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Powyższe dane nie pozwalają na zbudowanie wniosków na temat wpływu inwestycji na wzrost 

potencjału intelektualnego gminy.  
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Wpływ inwestycji na społeczeństwo może być bezpośrednio odczuwalny przez samych 

mieszkańców oraz może być realizowany na poziomie mezzo, na przykład poprzez wpływ na rozwój 

trzeciego sektora. W gminie Gorlice funkcjonuje 48 fundacji i stowarzyszeń, z czego 9 działa  

w obszarze kultury. 3 z nich powstały po realizacji projektu w Kasztelu w Szymbarku93. 

Pozytywne opinie dotyczą otwartości instytucji na współpracę z lokalnymi podmiotami, np. przy 

organizacji imprez. Instytucja podejmuje współpracę zarówno z samorządem powiatowym, jak  

i gminnym, co podkreśla jego przedstawiciel. 

[...] Myślę, że to jest obopólna współpraca, bo to jest i organizacyjna i finansowa  

i wspólne pomysły, więc jeden i drugi partner coś daje i myślę, że skazani jesteśmy na 

tą współpracę [...]. Wszystkim nam zależy, tym partnerom, żeby to po prostu działało, 

funkcjonowało i oni są otwarci i my jesteśmy otwarci, więc myślę, że na to co w tej 

chwili współpracujemy to co chcemy tam robić czy co im proponujemy co możemy 

wspólnie zrobić to oni na razie przystają. W drugą stronę też. Jak oni robią jakieś 

imprezy i coś potrzebują to my raczej nie odmawiamy, więc staramy się pomagać na 

ile można. [samorząd] 

Instytucja jest otwarta na współpracę z sektorem pozarządowym, z placówkami edukacyjnymi 

działającymi na rzecz edukacji młodzieży. 

[...] Cały czas są prowadzone między nami różne działania i kasztel, że tak powiem, 

cały czas kontaktuje się ze szkołami, przynajmniej z naszą szkołą i wiem, że ze 

szkołami w całym powiecie. Też organizują różne konkursy, w których młodzież 

uczestniczy. [NGO] 

Opinie o otwartości na współpracę z lokalnymi środowiskami, samorządem, edukacją, 

organizacjami pozarządowymi podkreślają także uczestnicy wywiadu grupowego. Współpraca ta 

polega na udostępnianiu pomieszczeń, przestrzeni kasztelu, ale także jest elementem rozwoju 

kultury na poziomie lokalnym w ogóle. 

Prowadzimy z tym obiektem bardzo ścisłą współpracę merytoryczną, organizacyjną. 

Korzystamy chociażby z pomieszczeń tych obiektów [...]. Kasztel generalnie jest na 

tym terenie, jak pan powiedział, takim obiektem pierwszoklasowym w kontekście 

zabytków kultury materialnej. Doprowadzony do stanu użyteczności publicznej 

spełnia w sposób wyjątkowy formę kulturotwórczą, z drugiej strony taką inspirującą 

ze względu na tę współpracę ze wszystkimi innymi [...]. [FGI] 

Z drugiej strony instytucja, funkcjonując w środowisku wiejskim, nie zawsze znajduje parterów 

chętnych do współpracy, co dotyczy zwłaszcza sektora biznesu. W opiniach badanych 

uwidaczniają się różnice wartości reprezentowanych przez Kasztel i przez lokalnych 

przedsiębiorców. 

Tu ten biznes jest trochę taki karykaturalny. Jeżeli idziemy do takiego miejscowego 

biznesmena to on woli dać pieniądze, jak Pan powiedział, na mecz, bo tam będą 

krzyczeć pan taki czy owaki. Natomiast impreza, w której bierze udział sześćdziesiąt, 

siedemdziesiąt osób, w sensie koncertu czy takiego wernisażu, nawet jak by to była 

europejska czy światowa, to go nie obchodzi. [instytucja kultury] 

Wpływ inwestycji na instytucję 

Efekty udanej inwestycji mogą być widoczne nie tylko w chwili oddania jej do użytku, ale także  

w perspektywie lat. Aż 90,9% badanych odbiorców dostrzega zmiany w instytucji na przestrzeni 

ostatnich 10 lat.  

                                                           
93 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj (dostęp: 20.03.2018) 

http://bazy.ngo.pl/wyszukaj
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Wykres 90. Zmiany zaobserwowane pod wpływem inwestycji przez odwiedzających Kasztel w Szymbarku 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kasztel doceniany jest przede wszystkim za architekturę budynku i utrzymanie obiektu  

w czystości.  
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Wykres 91. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców gminy Gorlice oraz 

odbiorców oferty 

 

Źródło: opracowanie własne 

Część badania - dotyczącą przestrzeni samego Kasztelu - prowadzono również w formie 

obserwacji94. Jej zadaniem była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich 

dostosowania do potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub 

braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie 

lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez 

oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie 

poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz 

samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana 

ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Do analizy włączono wernisaż oraz finisaż wystawy, 

a także Noc Muzeów. Obserwacja realizowana była również poza wydarzeniami.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno-organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejścia do instytucji nie sprawia trudności. Nieliczne miejsca 

parkingowe, zlokalizowane w dość wąskim przejeździe, podczas wydarzeń są w całości 

wykorzystywane. Nie funkcjonuje kawiarnia, natomiast przy kasie można kupić pamiątki oraz 

                                                           
94 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb publiczności: 

w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących 

na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich 

funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających 

się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich 

gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami 
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książki/albumy. Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica 

charakteryzuje się wysokim poziomem czystości. Aranżacja przestrzeni podporządkowana jest 

zabytkowemu charakterowi obiektu. 

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających podczas 

wydarzeń. Osoby przybyłe na wernisaż to głównie ludzie związani ze sztuką, kulturą oraz 

samorządem lokalnym. Na wydarzeniu pojawili się także indywidualni odbiorcy. Ogółem było 

około 40 osób. Większość osób była ze sobą zaznajomiona. Z kolei na finisażu była bardzo niska 

frekwencja (około 10 osób), wyłącznie osoby związane z wystawą oraz dziennikarze. Wydarzenie 

było kameralne i charakteryzowało się silną hermetycznością. Można było odnieść wrażenie, że 

tylko dwie osoby nie są związane z resztą gości - widać było wzajemny dystans i skrępowanie. Na 

podstawie obserwacji wnioskować można, że wydarzenia w głównej mierze kierowane są do 

wąskiego grona odbiorców. W Szymbarku organizowana była jednak również Noc Muzeów,  

w której również uczestniczył zespół badawczy. To wydarzenie przyciągnęło znacznie szersze grono 

odbiorców.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

Podczas obserwacji nie pojawił się nikt z indywidualnych odbiorców. Instytucję odwiedziły jedynie 

grupy zorganizowane, które oprowadzał pracownik Muzeum. Zwiedzający z entuzjazmem odnosili 

się do renesansowej architektury Kasztelu, która wzbudziła ich zainteresowanie. Odbiorcy  

z zainteresowaniem słuchali przewodniczki, która z zapałem opowiadała o Kasztelu oraz znajdującej 

się w nim ekspozycji. Zwiedzanie seniorom ułatwiła winda, znajdująca się w holu budynku, z której 

chętnie korzystali. Jak widać więc obiekt pomimo zabytkowego charakteru posiada nowoczesne 

rozwiązania, zapewniające komfort zwiedzania. Kłopotliwe dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich są żwirowe alejki prowadzące do obiektu. Pomimo tych 

utrudnień, niełatwych do wyeliminowania w przypadku obiektów o charakterze historycznym, 

uczestnicy badania ocenili, że budynek jest otwarty na potrzeby osób z dysfunkcjami (91,2% 

mieszkańców i 96,3% odbiorców udzieliło pozytywnych odpowiedzi dotyczących 

niepełnosprawności ruchowych, 88,8% mieszkańców i 71,3% odbiorców udzieliło pozytywnych 

odpowiedzi w zakresie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 83,3% 

mieszkańców i 72,6% odbiorców deklarowało otwartość na głuchoniemych, 76% mieszkańców  

i 62,5% odbiorców zauważyło otwartość na potrzeby niewidomych i niedowidzących).  

Celem badania było również ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup wiekowych. 

Aż 98,2% mieszkańców i 86,4% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na osoby starsze,  

a 96,4% mieszkańców i 89% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. 

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem wpływającym na 

skuteczność wykorzystania nowozaistniałej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty  

i efektywna komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten został szeroko omówiony w osobnym rozdziale 

poświęconym w analizie medialnej. W tym miejscu zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski 

i dane wynikające z ocen respondentów.  

Ponad połowa (65,6%) mieszkańców pozytywnie ocenia promocję. Aż 85,6% mieszkańców  

i 92,8% odbiorców uważa również, że Ośrodek wsłuchuje się w sugestie mieszkańców 95. 

Podobnie jak w innych analizowanych instytucjach również w przypadku Kasztelu wiodącym 

źródłem informacji o instytucji są rodzina i znajomi. 

                                                           
95 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem ponieważ, pomimo próśb ankieterów o nie branie pod uwagę w 

ocenie bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wrażeniem bieżącego badania. 
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Wykres 92. Źródło, z którego odwiedzający dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania, w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie instytucji (będącej pochodną projektu), zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji wykorzystuje Kasztel.  

Wykres 93. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Kasztel w Szymbarku w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 390 komunikatów, 

jakościowej - 114 opublikowanych od 2009 do końca 2016 roku. Większość materiałów medialnych 

miała regionalny zasięg (73,1%). W przypadku publikacji na temat Renesansowego Dworu 

Obronnego w Szymbarku AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 2 797 zł. 

Sumaryczne dla wszystkich komunikatów 1 001 255 zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać 

za analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia 

(liczba potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 44 790 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 14 691 085 osób. Działalność Renesansowego Dworu w Szymbarku i zrealizowanego 

w nim projektu „Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku” są 

prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób neutralny. Należy dodać, że 

placówka nie zatrudnia osoby docelowo zajmującej się monitoringiem mediów i komunikacją 

internetową. Ma za to pracownika, który zajmuje się wyżej wymienionymi zadaniami, ale ma dużo 

szerszy zakres obowiązków (fotografia, reportaże, kontakt z mediami itd.). 
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Badani w części jakościowej pozytywnie oceniają sposób promowania oferty Kasztelu. Uważają, 

że sama inwestycja przyczyniła się do zdecydowanej poprawy jego rozpoznawalności zarówno 

wśród lokalnych mieszkańców, jak i osób spoza gminy czy powiatu.. 

Przed imprezami są zawsze plakaty, są zawsze spoty jakieś, które w tych lokalnych 

telewizjach i na stronach internetowych poświęconych lokalnym inicjatywom 

umieszczamy jak najbardziej, ogłaszamy, że takie wydarzenie ma miejsce, a potem są 

jakieś relacje, migawki różne, krótsze, dłuższe, to w zależności od rangi imprezy. 

[NGO] 

Przedstawiciele samej instytucji podkreślają, że istotne jest dla nich, aby oferta Kasztelu 

funkcjonowała także w przestrzeni wirtualnej: 

Nie do przecenienia jest oczywiście tradycyjna droga, czyli jakieś rozchodzenie się 

informacji towarzyskiej, ale głównie w tej chwili docieramy przez Internet, przez 

Facebook. [instytucja kultury] 

Faktycznie internauci mogą komunikować się z placówką za pomocą witryny internetowej, 

Facebooka, a także ocenić instytucje za pomocą portalu Tripadvisor.  

Celem badania było również zweryfikowanie kto korzysta z oferty placówki. W przypadku 

Szymbarku aż 42,1% odbiorców to osoby, które odwiedziły Ośrodek po raz pierwszy. Znaczna część 

(27,2% badanych) korzysta z oferty kilka razy w roku (warto zaznaczyć, że co czwarty badany 

odwiedzający w przedziale wiekowym 25-39 lat zaznaczył taką odpowiedź), a 19,3% stanowili 

ankietowani, którzy mieli okazję odwiedzić instytucję kilkukrotnie w swoim życiu. Jedynie 8,8% 

respondentów odwiedza Ośrodek 1-3 razy w miesiącu, a zaledwie 2,6% - raz w tygodniu. 

W założeniu badania było również oszacowanie jaki udział w kulturalnych aktywnościach 

odbiorców mają badane instytucje. Odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą udział w życiu 

kulturalnym. Najwięcej, bo aż 33% badanych uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych kilka razy 

w roku. Natomiast 29,5% deklaruje, że korzysta z usług kultury kilka razy w miesiącu, 18,8% - raz 

w miesiącu, a 13,4% - raz w tygodniu lub częściej. Jedynie 5,3% ankietowanych uczestniczy  

w wydarzeniach kulturalnych zaledwie raz w roku. Powyższe odpowiedzi badanych skorelowano  

z pytaniem o to, jak często odbiorcy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. 
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Tabela 74. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel  

w Szymbarku przez odbiorców placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

 

 

KASZTEL 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 7,7% 0% 4,8% 0% 2,8% 

1-3 razy w 

miesiącu 
15,4% 21,2% 0% 0% 0% 

Kilka razy w 

roku 
23,1% 21,2% 23,8% 33,3% 36,1% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

7,7% 21,2% 19% 16,7% 25% 

Jestem tu po 

raz pierwszy 
46,2% 36,4% 52,4% 50% 36,1% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Ośrodka, znaczna część odbiorców instytucji to 

osoby zamieszkujące gminę (54,7%) oraz ludzie mieszkający w tym samym województwie (37,6%). 

Instytucje odwiedziła też część turystów spoza województwa (6,8%), i znikomy odsetek Polaków 

mieszkających za granicą (0,9%).  

Wykres 94. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Kasztelu w Szymbarku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

48,7% badanych zostało zmotywowanych do odwiedzenia kasztelu ze względu na konkretne 

wydarzenie.  

Wykres 95. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Kasztelu w Szymbarku 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowaniem oceny projektu jest odniesienie się do relacji pomiędzy nakładami poniesionymi 

na inwestycję a jej społeczną użytecznością. Inwestycja w Kasztelu była potrzebna i dobrze, że 

została zrealizowana zdaniem 44,4% mieszkańców i 84,8% odbiorców. Natomiast 45,7% 

mieszkańców i 15,2% odbiorców dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne bardziej 

potrzebne. Z kolei 8,6% respondentów określiło inwestycję jako mało przydatną, a 1,3% uważa 

inwestycję za niepotrzebną. 

Większość, bo 94% odbiorców, planuje odwiedzić instytucję ponownie. Badani deklarują również, 

że byliby skłonni polecić odwiedzenie placówki innym (96,3% odbiorców i 94,7% mieszkańców). 

Przed realizacją projektu instytucja była godna polecenia dla 66,3% odbiorców i 85,1% 

mieszkańców. Wszyscy odbiorcy chcieliby by w ich miejscu zamieszkania były realizowane takie 

inwestycje.  

Wpływ projektu na instytucję 

Podczas wywiadu grupowego najsilniej artykułowano zmiany, które zaszły pod wpływem projektu 

w samej instytucji. Przed projektem placówka w opinii uczestników badania była: zaniedbana, 

brzydka, niszczejąca, zagrażająca (bezpieczeństwu), nieobecna oraz niefunkcjonalna. Po 

przebudowie jest natomiast: atrakcyjna, ciekawa, inspirująca, otwarta, reprezentacyjna, 

wartościowa.  

Kasztel w Szymbarku w nowym kształcie kojarzył się badanym z lisem (cwanym i chytrym,  

w znaczeniu pozytywnym - umiejącym sobie poradzić lepiej, niż inny, pokonujący przeciwności 

losu), osłem (uparty, trwający na swoim miejscu od wieków, czekający cierpliwie na zmiany), 

jeleniem (szlachetność, dostojeństwo, majestat) oraz niedźwiedziem (moc, strażnik pamięci).  

Niedźwiedź mi się też kojarzy w jakiś sposób z taką mocą, dostojeństwem,  

a jednocześnie - nie wiem, czy to będzie właściwe określenie - ale przychodzi mi na 

koniec języka, strażnik pamięci ze względu na historię, na bogactwo dziedzictwa 

kulturowego, na ten szlak węgierski, który przechodzi, gdzie tutaj ten obiekt był 

również jego częścią, tego szlaku węgierskiego historycznego. I w ogóle ze względu 

na to skupisko tych wszystkich historii związanych z Ośrodkiem Wsi Pogórzańskiej,  

z przeszłością samego Kasztelu, z historią tamtego miejsca. Strażnik pamięci, życie, 

opisy tamtego okresu, jakoś w ten sposób. [FGI]  

Badani zgodnie przyznali, że przed inwestycją placówka nie była obecna w świadomości 

społecznej. Projekt przyczynił się do jej rozpoznawalności oraz otwartości samej instytucji na 

odbiorców.  

Na pewno sam moment ukończenia i takie pokazanie tej całej skończonej inwestycji 

na forum takim szerszym odbiło się szerokim echem, bo wiem, że sporo osób 

sygnalizowało, taka miła niespodzianka, że zostało to wszystko zakończone  

i dopchnięte do końca i wreszcie zaczęło funkcjonować jak powinno, także tutaj akurat 

myślę, że uatrakcyjnienie jest niewątpliwe. [współpracujący przedsiębiorca] 

Z wypowiedzi badanych wynika, że projekt nie wpłynął w dużym stopniu na sposób zarządzania 

instytucją, która podlega pod Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Wiodącą rolę w procesie 

zarządzania odgrywa dyrektor Muzeum, natomiast kierownicy poszczególnych oddziałów, jak 

Kasztel w Szymbarku, koncentrują się na koordynacji zadań związanych z ich działalnością. 

Realizacja projektu nie miała przełożenia na tak funkcjonującą strukturę organizacyjną.  

Są mieszane modele. Myślę, że on jest z silną osobowością dyrektora, ale 

demokratyczny. [instytucja kultury] 

Są kierownicy oddziałów, którzy mają pewną samodzielność jeżeli chodzi o realizację 

wcześniej przyjętego programu. Jest Rada Programowa. [instytucja kultury] 

Inwestycja była natomiast czynnikiem zwiększającym wiedzę i umiejętności kadry instytucji  

w zakresie pozyskiwania środków, w tym unijnych, a także samego prowadzenia i rozliczania 
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projektów. Realizacja działań w oparciu o metodykę projektową uzupełniło dotychczasowy sposób 

zarządzania instytucją o kwestie związane z realizacją procedur przetargowych czy z bieżącym 

monitorowaniem budżetu projektu. 

Jestem doktorem praw, że tak powiem, niejawnych. Jeśli chodzi o przetargi [...]  

o wydatki, które zawsze są, później ileś tam procent większe [...]. Więc mógłbym być 

doradcą takich właśnie ludzi, którzy z marszu biorą się za takie rzeczy jak środki 

europejskie, jak rozliczanie później grantów. [instytucja kultury] 

Pracownicy instytucji mają możliwość korzystania z wielu szkoleń, przede wszystkim 

zewnętrznych, o których są informowani dzięki napływającym do Muzeum i do Kasztelu ofertom. 

Barierą w uczestnictwie w szkoleniach są głównie kwestie liczebności kadry. 

Tu jest chyba plaga szkoleń. Ja mam trzech pracowników w jednym oddziale i cztery 

propozycje szkoleń to musiałbym zamknąć oddział. Co trzy minuty przychodzi jakieś 

szkolenie, to jest po prostu szok. [instytucja kultury] 

Badani nie dostrzegają przy tym, aby na częstotliwość ich udziału w szkoleniach wpływ miała sama 

inwestycja. Podobna konkluzja dotyczy działań związanych z integracją zespołu, która opiera się 

przede wszystkim na corocznych spotkaniach okolicznościowych (jak spotkanie wigilijne), a której, 

podobnie, jak uczestnictwu w szkoleniach, nie służy duże natężenie obowiązków związanych  

z działalnością instytucji. 

Integrujemy się przy robocie. Nie ma czasu. Wie Pan, my mamy czterdzieści parę 

wystaw rocznie. Do tego są jeszcze imprezy plenerowe, do tego są koncerty, do tego 

są lekcje. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na rewitalizację 

Projekt miał charakter rewitalizacyjny w wymiarze przestrzennym. Dzięki inwestycji obiekt 

zyskał nowe życie, a teren wokół niego został uporządkowany.  

Wszyscy badani podkreślali, że projekt miał charakter rewitalizacyjny, ze względu na 

przeprowadzony remont zarówno w środku, jak i na zewnątrz instytucji.  

Myślę, że miał charakter rewitalizacyjny, bo obiekt istniał tylko był zaniedbany  

i trzeba po prostu przeprowadzić tą rewitalizację, czyli odnowić tą substancję 

zabytkową pomieszczeń czy infrastrukturę, żeby doprowadzić do używalności  

i zapobiec dalszej degradacji, bo to przede wszystkim też, więc wszystko to myślę, że 

spełni z otoczeniem, z alejkami, z ogrodzeniem, z tą oficyną… Myślę, że to jest duży 

sukces, że to się udało, bo niszczejący obiekt nie przyciąga, a to po prostu żyje. 

[samorząd] 

Dostrzeżono także społeczne efekty rewitalizacji poprzez udostępnienie szerokiej oferty kulturalnej, 

a także efekty wizerunkowe, będące dodatkową korzyścią dla okolic Kasztelu. 

Sądzę, że dzięki temu projektowi raz, że udało się uratować niezwykły zabytek, 

zabytków w tego okresu, z okresu renesansu na ziemi gorlickiej jest stosunkowo 

niewiele, więc Kasztel przetrwał jako zabytek unikalny. Jest to budowla o charakterze 

nieco włoskim, więc niepowtarzalna. (...) no i stworzyć tutaj ośrodek, w którym 

odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne. Jest to też wizytówka. Stał się wizytówką 

naszej ziemi. Tutaj odbywają się często konferencje, sympozja, spotkania. Myślę, że 

to przywróciło życie obiektowi, który mógł się po prostu rozsypać lub nie mieć 

jakiegoś ciekawego przeznaczenia. [instytucja kultury] 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że jedynie 26% mieszkańców oceniło ofertę Kasztelu jako 

odpowiednią dla nich, a blisko 50% mieszkańców nigdy nie odwiedziło instytucji, to efekty 
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związane z rewitalizacją społeczną nie zostały osiągnięte. Przed pracownikami instytucji stoi 

wyzwanie włączenia większej liczby mieszkańców w działalność placówki.  

Wpływ projektu na środowisko naturalne  

Projekt miał pozytywny wpływ na polityki horyzontalne w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

W ramach inwestycji wybudowana została nowoczesna kotłownia i instalacja c.o., co 

zoptymalizowało wykorzystanie energii cieplnej i wody. Projekt rewaloryzacyjny zakładał poza 

pracami w obiekcie, zagospodarowanie zieleni wokół Kasztelu. Została dokonana ingerencja w 

środowisko naturalne, jednak w celu uporządkowania przestrzeni i nadania jej naturalnego, 

wiejskiego charakteru. Polegała ona m.in. na modyfikacji gatunkowej drzew i roślinności, niwelacji 

i wykonaniu drenażu w celu doprowadzenia wody opadowej w kierunkach naturalnych spadków 

terenu. Wykorzystane przy budowie materiały posiadały certyfikaty i aprobaty techniczne.  

Większość badanych nie dostrzegła pozytywnego bądź negatywnego wpływu projektu na 

środowisko naturalne. Wyjątkiem był przedstawiciel samorządu lokalnego, który przyznał, że 

latarnie powstałe w okolicy instytucji stały się zagrożeniem dla nietoperzy - gmina musiała 

wyłączyć z użytku kilka lamp po konsultacjach z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.  

 

Wpływ projektu na rynek sztuki  

Badani nie zauważyli szczególnego wpływu projektu na rynek sztuki. Podkreślano aspekt 

pojawiający się wcześniej - dzięki prezentacji swoich prac artyści mają możliwość zainteresowania 

swoją sztuką większej liczby odbiorców, a co za tym idzie - możliwość sprzedaży swoich dzieł. 

Współpraca ze środowiskiem artystów wynika też z osobistych znajomości, jakie przedstawiciele 

instytucji z nim utrzymują, oraz z formalnie podpisanych porozumień. 

Współpracujemy również z artystami, których się ze względu na kontakty i studia po 

prostu zna. Długa dość współpraca ze środowiskiem rzeszowskim, związanym  

z tamtejszym wydziałem sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Długa współpraca  

z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie ze względu na podpisane porozumienia [...]. 

Polega na organizowaniu wystaw na przykład studentów plus mistrzów. [instytucja 

kultury] 

Według badanych, zwłaszcza uczestników wywiadu grupowego, współpraca, promocja nieznanych 

jeszcze artystów pochodzących z okolic instytucji wpłynie również na trwałość efektów realizacji 

projektu, rozwój kultury lokalnej i ponadlokalnej. 

[...] myślę, że ważne jest to, że Kasztel zwraca uwagę nie tylko na tych z zewnątrz 

artystów, ale na miejscowych i promuje lokalnych twórców, lokalną sztukę. Często 

jest tak, że ci artyści dopiero raczkują i to są ich pierwsze wystawy  

i dzięki temu ktoś ich zauważy szerzej, może ich zauważyć szerzej. Tak, że to jest jakby, 

dla mnie wydaje mi się, że bardzo ważne. Ten trwały aspekt działalności kasztelu, że 

stawia też na miejscowych, lokalnych twórców. [FGI] 

Ocena projektu z perspektywy czasu  

Badani oceniając projekt z perspektywy czasu wskazali następujące korzyści z realizacji inwestycji: 

promowanie lokalnych twórców, remont („ożywienie” obiektu), trwała infrastruktura, o którą należy 

dbać, wielość wydarzeń kulturalnych. Do ważnych i trwałych wartości zaliczono też możliwość 

pozytywnego oddziaływania na rozwój i edukację młodych pokoleń. Przedstawiciele samorządu 

podkreślają, że inwestycja przyczyniła się do promocji regionu, do dobrego wykorzystania jego 

potencjału historyczno-kulturowego. 
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[...] jest to taki zaczyn czy takie miejsce, które po prostu powoduje, że przez te imprezy 

promowana jest nie tylko miejscowość i gmina, ale cały powiat i spotkają się ludzie  

z całej Małopolski, nawet na pograniczu międzynarodowym, tak? Że jest takie miejsce 

gdzie można przyjechać, pięknie odrestaurowane z historią, z zabytkami, z jakąś 

właśnie legendą, opowieścią i myślę, że to po prostu powoduje, że to jest taki atut tego 

wszystkiego. [samorząd] 

Trwałym skutkiem inwestycji okazało się nawiązanie współpracy Kasztelu z lokalnymi artystami. 

Jeden z badanych postanowił ocenić inwestycję cytując Cypriana Norwida:  

„Bo piękno na to jest, by zachwycało. Do pracy - praca, by się zmartwychwstało”. 

Jednocześnie w świetle wyników badania jakościowego inwestycja w niewielkim stopniu 

przyczyniła się do integracji społecznej, natomiast do rozwoju gospodarczego w sposób pośredni. 

Na pewno nastąpiło ożywienie życia kulturalnego, jednak to co jest związane z obszarem kultury, 

historii niekoniecznie jest bliskie okolicznym mieszkańcom. Jeśli chodzi o rozwój kreatywności  

i innowacyjności pod wpływem realizacji projektu, to badani raczej nie dostrzegają takich tendencji, 

a jeśli już, to w bardzo wąskim zakresie, nie przekładającym się na całość procesów rozwojowych 

gminy. 

W świetle zaprezentowanych wyżej wyników badań odbiorców instytucja realizuje postawione 

sobie cele strategiczne. Można stwierdzić, że instytucja jest aktywna i integrująca społeczność 

lokalną na poziomie działań trzeciego sektora. Instytucja realizuje działania kulturalne nie do 

końca odpowiadające potrzebom lokalnych odbiorców, pełni jednak ważną rolę edukacyjną.  

Wyniki badania pozwalają pozytywnie ocenić wpływ inwestycji na otoczenie i na proponowaną 

przez Kasztel ofertę. Choć instytucja nie jest wiodąca na mapie kulturalnej Szymbarku i jego okolic, 

napawa mieszkańców dumą. Warto podkreślić, że Kasztel dokłada starań, by promować swoją 

ofertę, podejmuje m.in. działania na rzecz pozyskania odbiorców wśród turystów: przedstawia ofertę 

zwiedzania skansenu uzdrowiskom, biurom turystycznym, touroperatorom, punktom informacji 

turystycznej.  

Odnosząc się do Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-2020, warto zaznaczyć, że nacisk 

w niej został głównie położony na rozbudowanie infrastruktury, renowację obiektów będących 

dziedzictwem kulturowym, wykorzystanie istniejących placówek oświatowych, jako miejsc 

przeznaczonych dla rozwoju życia kulturalnego oraz rozbudowę miejsc i oferty związanych  

z turystyką. Projekt rewaloryzacji i remontu Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku 

wpisuje się w powyższe cele poprzez stworzenie nowego punktu na mapie turystycznej gminy oraz 

rozbudowę jej oferty kulturalnej. Respondenci podczas badania jakościowego podkreślali, że 

Kasztel w Szymbarku doskonale wpisuje się zarówno w ofertę turystyczną jak i edukacyjno-

kulturalną gminy Gorlice. 
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Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jest instytucją unikatową  

i ponadlokalną ze względu na prezentowaną tematykę. Zasadniczym celem jej działania jest 

upamiętnienie osoby Ojca Świętego. Trudno zatem analizować jej działanie na tle innych instytucji 

kultury w Wadowicach (m.in. Wadowickiego Centrum Kultury). Instytucją dopełniającą ofertę 

badanej placówki jest Muzeum Miejskie, które posiada wystawę stałą poświęconą Papieżowi.  

Zważywszy jednak na to, że Muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II w Wadowicach oddziałuje na 

swoje bezpośrednie otoczenie, zasadnym jest namysł, na ile jej działalność wpisuje się w strategię 

lokalną. Analizie poddano obowiązującą Strategię Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2015-

202096. Przedstawiona wizja opiera się na zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, przy 

uwzględnieniu takich czynników jak: atrakcyjność i bezpieczeństwo miejsca zamieszkania, 

atrakcyjność pracy, edukacji, inwestowania oraz wypoczynku w przyjaznym środowisku. Z analizy 

Strategii wynika, że główne obszary dotyczą turystyki. Na terenie powiatu funkcjonują liczne 

miejsca kultu religijnego, co zdaniem autorów Strategii wpływa na wysoką atrakcyjność turystyczną 

Wadowic. W dokumencie zostały wyróżnione dwa miejsca generujące największy ruch turystyczny 

w regionie: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach oraz Sanktuarium Pasyjno-

Maryjne przy Klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Podobnie założenia (skoncentrowane głównie na turystyce) znalazły się w dokumencie Plan 

Rozwoju Lokalnego Gminy Wadowice. Zadania na lata 2005-2006 oraz projekty działań na lata 

2007-201397. Wątki dotyczące kultury to przede wszystkim podejmowanie działań podkreślających 

szczególne znaczenie i walory miasta, jako Domu Rodzinnego i Małej Ojczyzny Karola Wojtyły - 

Ojca Świętego Jana Pawła II oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego 

objętych ochroną. Projekt pn. „Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 

w Wadowicach” realizował założenia opisane w ww. Strategii.  

W bieżącej strategii powiatu można odnaleźć także analizę SWOT, która stała się pomocna  

w wyznaczeniu celów strategicznych na przyszłe lata. Warto zauważyć, że w tej analizie szeroko 

rozumiana turystyka ma zdecydowanie większe znaczenie niżeli kultura. 

W celach strategicznych o samej kulturze napisano niewiele. W latach 2015-2020 powiat wadowicki 

koncentruje się głównie na promocji regionu oraz ochronie materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Celami są: 

 Odnowa i ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu 

 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego powiatu 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną regionu. 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach98 powstało w 1984 roku. 

Muzeum jest instytucją, utworzoną wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Województwo Małopolskie, Gminę Wadowice oraz Archidiecezję Krakowską. 

Głównym celem Muzeum jest upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat życia  

i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II realizowane poprzez: 

 upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz 

Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 

 inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, związkowych, 

samorządowych, narodowych i europejskich o wymiarze uniwersalnym 

                                                           
96 https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/dokumenty-formularze/strategia-rozwoju-14-20 (dostęp: 12.03.2018) 
97https://bip.malopolska.pl/umwadowice,e,search.html?page=1&s=strategia%20rozwoju%20powiatu%20wadowickiego&a

rch=false, data dostępu: 12.03.2018  
98 http://domjp2.pl/ (dostęp: 12.03.2018) 

https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/dokumenty-formularze/strategia-rozwoju-14-20
https://bip.malopolska.pl/umwadowice,e,search.html?page=1&s=strategia%20rozwoju%20powiatu%20wadowickiego&arch=false
https://bip.malopolska.pl/umwadowice,e,search.html?page=1&s=strategia%20rozwoju%20powiatu%20wadowickiego&arch=false
http://domjp2.pl/
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 czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na 

wartościach chrześcijańskich99. 

Tabela 75. Zakres działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie 

pamiątek po osobie Karola Wojtyły oraz materiałów audiowizualnych, fotograficznych, 

materiałów rękopiśmiennych związanych z życiem i działalnością Ojca Świętego Jana Pawła II 

gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł sztuki inspirowanych osobą Ojca Świętego 

Jana Pawła II 

inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji i warsztatów 

związanych z nauką Ojca Świętego Jana Pawła II 

organizowanie wystaw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących dzieło Ojca 

Świętego Jana Pawła II 

prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II 

prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II 

stwarzanie warunków organizacyjnych i lokalowych do upamiętnienia i twórczego 

wykorzystania dzieła Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 

promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił Ojciec 

Święty Jan Paweł II 

współpracę z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz 

pogłębiania wiedzy o dziele Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 

Źródło: opracowanie własne 

W latach 2010-2014 zrealizowano projekt „Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Wadowicach”. Źródłem jego dofinansowania były środki Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat 

A: Rozwój infrastruktury kulturalnej) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Planowane nakłady kształtowały się na poziomie 25 050 931,71 zł (w tym koszty kwalifikowane to 

20 375 618,24 zł). Wnioskowany poziom dofinansowania projektu to 10 366 250,00 zł. Wkład 

własny wnioskodawcy zadeklarowano w wysokości 14 684 681,21 zł (w tym 10 009 368,24 zł, tj. 

49,12% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych). Na wkład własny 

składały się: 

 środki własne Muzeum - 6 414 372,11 zł 

 środki z MKiDN - 8 270 309,60 zł. 

Struktura finansowania tego projektu różni się zatem od poprzednich, przede wszystkim ze względu 

na odmienne proporcje kwoty dofinansowania ze środków unijnych i wkładu własnego (zwykle 

65:35 lub 75:25, w tym przypadku 50:50) oraz fakt, iż znaczna część wkładu własnego pochodziła 

ze środków własnych Muzeum. 

Studium wykonalności projektu wskazuje, iż wnioskodawcom projektu przyświecała chęć budowy 

nowoczesnej i innowacyjnej instytucji kultury, będącej czynnikiem rozwoju społeczno-

gospodarczego. Jak napisano we wniosku, obok wielkiej odpowiedzialności związanej  

z zachowaniem pamięci o osobie, życiu i przesłaniu działalności Ojca Świętego, można wyodrębnić 

[...] problemy, które stanowią przyczynę podejmowania przedmiotowego projektu mającego 

wpłynąć na budowę sieci nowoczesnych regionalnych instytucji kultury100.  

 

                                                           
99 https://bip.malopolska.pl/domjp2,m,302402,statut-muzeum.html (dostęp 12.03.2018) 
100 Wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w 

Wadowicach”, str. 5 

https://bip.malopolska.pl/domjp2,m,302402,statut-muzeum.html
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Wśród problemów tych wymieniono: 

 ogromny, nie w pełni wykorzystany potencjał kulturowy i turystyczny gminy 

Wadowice, związany z Janem Pawłem II, osobą znaną i bliską ludziom na całym 

świecie 

 chęć podjęcia działań mających na celu budowę innowacyjnych instytucji kultury na 

terenie gminy Wadowice i województwa małopolskiego, mając na uwadze potrzeby 

mieszkańców i turystów 

 brak atrakcyjności aktualnej ekspozycji w izbie pamięci Jana Pawła II, która posiada 

niewielkie możliwości przyciągnięcia współczesnego odbiorcy, szczególnie ludzi 

młodych, wychowanych w epoce multimediów 

 brak miejsca pamięci ofiar holocaustu na terenie gminy Wadowice 

 niezadowalający stan techniczny istniejącego muzeum (brak dostosowania do dużej 

liczby turystów, do potrzeb osób niepełnosprawnych, niszczenie zabytkowej substancji 

kamienicy) 

 brak wystarczających środków na realizację inwestycji, która może znacząco  

i pozytywnie wpłynąć na rozwój lokalny i regionalny. 

W kontekście wskazanych wyzwań, za główny cel projektu przyjęto utrwalenie dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i religijnego, poprzez utworzenie nowoczesnego Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.  

Cel ten realizowano w oparciu o cele szczegółowe: 

 Powstanie nowej przestrzeni wystawienniczej wraz z multimedialną ekspozycją 

 Stworzenie miejsca pamięci wadowickich Żydów i ofiar holocaustu 

 Pozytywny wpływ na realizację kompleksowego programu rewitalizacji zabytkowego 

układu urbanistycznego - wadowickiego rynku, poprzez rekonstrukcję zabytkowej 

fasady kamienicy domu rodzinnego Jana Pawła II 

 Utworzenie atrakcyjnego obiektu kulturalnego dla szerokiej rzeszy odbiorców,  

w tym osób młodych, poprzez interaktywny przekaz ekspozycji 

 Stworzenie warunków umożliwiających organizację wydarzeń kulturalnych, 

naukowych i społecznych 

 Realizacja statutowych działań Nowego Muzeum 

 Pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Wadowice i regionu 

Małopolski 

 Podniesienie jakości życia mieszkańców 

 Wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. 

Zakładano, że w rezultacie realizacji projektu nastąpią pozytywne zmiany, polegające na 

stworzeniu nowych, stałych miejsc pracy (10) oraz zwiększeniu liczby osób korzystających  

z oferty Muzeum (od 400 000 w 2013 roku do 486 000 osób w 2017 roku). Do wskaźników 

produktu zaliczono natomiast m.in. 110 sztuk sprzętu zainstalowanego w Muzeum oraz 1061 m2 

powierzchni przebudowanego Muzeum. 

Przy osiągnięciu zakładanych celów, a także rezultatów i produktów, w efekcie Muzeum miało 

poszerzyć swoje funkcje oraz podjąć szereg nowych, w tym funkcję:  

 wystawienniczą - ekspozycja stała oraz wystawy czasowe  

 integracyjną (umożliwiającą współpracę różnych środowisk),  

 edukacyjną (dzięki zajęciom i ścieżkom edukacyjnym, interaktywnemu muzeum  

w Internecie, „multitece”),  

 naukową (stymulowanie badań, organizowanie konferencji, sympozjów itd.),  

 kulturalną (jako otwarte miejsce spotkań i dyskusji),  
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 archiwizacyjną (dokumentacja i zabezpieczenia ekspozycji, poszukiwanie nowych 

eksponatów)  

 i wreszcie wydawniczą (publikacje służące realizacji celów statutowych, jak albumy, 

foldery, prace naukowe).  

Ubiegając się o dofinansowanie projektu, Muzeum występowało w roli nowo powstałej instytucji 

kultury. Dlatego też zapewnienie trwałości projektu wymagało zadeklarowania, że podjęte zostaną 

działania wzmacniające przede wszystkim organizacyjny potencjał placówki. W tym celu 

zaplanowano utworzenie 10 nowych miejsc pracy oraz podjęcie współpracy z ekspertami 

zewnętrznymi. 

Bieżąca oferta kulturalna Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Wadowicach to przede wszystkim działalność wystawiennicza, prowadzenie prac naukowo-

badawczych, organizowanie seminariów, konferencji i warsztatów, działalność edukacyjna (lekcje 

muzealne, wykłady, warsztaty) oraz obchody rocznicy pontyfikatu św. Jana Pawła II. Dodatkowe 

aktywności kulturalne placówki, jakie odnotowano w roku poprzedzającym badanie to koncerty 

(m.in. z okazji rocznicy urodzin św. Jana Pawła II) oraz nawiązanie partnerstwa  

z Międzynarodowym Kongresem Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej w Krakowie.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Wadowicach za rok 2017 101 , sporządzono dokładną analizę bieżącej oferty 

kulturalnej oraz działalności instytucji. Na potrzeby gromadzenia zbiorów muzealnych w 2017 roku 

zrealizowano przedsięwzięcie „Gromadzenie pamiątek oraz materiałów dot. życia i pontyfikatu Jana 

Pawła II”, w ramach którego podjęto następujące działania: kwerenda wstępna w Archiwum Kurii 

Metropolitarnej, zgromadzenie pamiątek i zbiorów, pozyskanie 91 pozycji książkowych, 

nawiązanie współpracy z TVP i TVP Kraków (w celu pozyskania archiwalnych materiałów 

filmowych dot. Jana Pawła II), skatalogowanie zbioru filmów o tematyce papieskiej, kontynuacja 

współpracy z podmiotami zajmującymi się upamiętnianiem życia i działalności Jana Pawła II.  

W ramach opracowania zbiorów muzealnych placówka podjęła następujące działania: prowadzenie 

dokumentacji ewidencyjnej zbiorów (między innymi dokonano 64 wpisy do księgi wpływu 

muzealiów i ksiąg inwentarzowych, 15 wpisów do księgi ruchu muzealiów, założono 35 kart 

ewidencyjnych muzealiów i 87 kart ewidencyjnych depozytów), prowadzenie katalogów zbiorów 

bibliotecznych (dokonano 91 wpisów do katalogów), realizowanie systemu trwałego oznakowania 

zgromadzonych zbiorów (oznakowano 91 książek oraz 64 obiekty przyjęte do zbiorów), 

kontynuacja współpracy w celach badawczych z ośrodkami upamiętniającymi życie i działalność 

Jana Pawła II. 

Muzeum prezentuje wystawę stałą, a także wystawy czasowe; w 2017 r. odbyły się wystawy 

czasowe takie jak: „Urodziłem się w Wadowicach”, wystawa rzeźb Karola Badyny, „Plenerowa 

prezentacja Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II” oraz „Cierpienie ma sens”.  

Placówka zrealizowała w 2017 r. następujące przedsięwzięcia: „Z Lolkiem do szkoły”, „Choinka  

w Domu Rodzinnym”, Narodowe Czytanie, Noc Muzeów. Muzeum podjęło się również innych 

działań: wydrukowanie trzech nowych wersji językowych „Przewodnika po Muzeum”, 

wydrukowanie kalendarzy na 2018 rok dedykowanych ekspozycji stałej, nagranie wspomnień 

Haliny Kwiatkowskiej w formie dokumentu pt. „Halina Kwiatkowska. Notacje” we współpracy  

z TVP3 Kraków, wykonanie zestawu gadżetów i pamiątek z Muzeum, kontynuacja prac nad filmem 

dokumentalnym z serii „Ludzie Jana Pawła II” pt. „Sekretarz”, organizacja konferencji dot. 

eksponowanego w Muzeum pistoletu zamachowca Ali Agcy. Muzeum zorganizowało także różne 

wydarzenia kulturalne i konkursy: koncert z okazji 97. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II pt. „Ja  

z rodu jestem człowiekiem gór. Jan Paweł II” (1 koncert), spektakl „Brat naszego Boga”  

                                                           
101 Opis merytoryczny zrealizowanych zadań i przedsięwzięć w 2017 roku, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Wadowicach 
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(4 spektakle), koncert „Ave Maria z różnych stron świata” (2 koncerty), spotkanie autorskie 

dotyczące książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”.  

Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach w 2017 roku podjęło się także działań edukacyjnych, 

organizując 14 lekcji muzealnych oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową „Twórczość 

dramaturgiczna Karola Wojtyły. Konteksty i nawiązania”. 

Tabela 76. Działalność Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w liczbach za 

2017 rok 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Działania edukacyjne  2 

Gromadzenie zbiorów muzealnych 5 

Inne działania  6 

Opracowanie zbiorów muzealnych  4 

Projekty  4 

Wydarzenia kulturalne i konkursy  4 

Wystawy czasowe  4 

Wystawy stałe  1 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę, obejmująca jedynie lata 

2014-2017). Odnotowano systematyczny wzrost odbiorców, poza 2017 rokiem, w którym 

zaobserwowano najniższą frekwencję. 

Wykres 96. Frekwencja w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 2014-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie zostało poddane także sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 rok. Pod uwagę został 

wzięty rachunek zysków i strat. Dane finansowe instytucji wskazują, że, w odróżnieniu od placówek 

analizowanych wcześniej, odnotowuje ona zysk netto na koniec 2016 roku w wysokości niemal 

półtora miliona złotych. Natomiast z analizy sprawozdania finansowego za rok 2015, czyli rok po 

zakończeniu inwestycji, wynika, że Muzeum osiągnęło zysk na kwotę 71 132,70 złotych. 

225 220 226 241

267 753

212 667

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2014 2015 2016 2017

frekwencja procentowa zmiana w stosunku do roku wcześniejszego



 

263 

Tabela 77. Sytuacja finansowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 2015 - 2016  

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2015 ROK 

KWOTA (W ZŁ) 

 2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  3 718 202,84 6 391 848,43 

Pozostałe przychody operacyjne 847 737,81 1 055 550, 76 

Przychody finansowe 1 076,43 6 085,83 

Zysk (strata) netto  71 132,70 1 496 764,27 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2015 i 2016 rok - Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 

Analizowane dokumenty wskazują, że instytucja nastawiona jest na prezentację i obsługę wystawy 

stałej, która posiada ogromną i utrzymującą się na tym samym poziomie frekwencję. Nie prowadzi 

poza nią zakrojonej na szeroką skalę działalności związanej z organizowaniem wystaw czasowych, 

wydarzeń czy działań edukacyjnych, co wynika - jak wiadomo z innych etapów badania - m.in.  

z braku przestrzeni. Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II posiada bardzo dobre wyniki 

finansowe.  

Podsumowując przedstawiony wyciąg z dokumentów można wnioskować, że Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II jest prężnie działającą instytucją na mapie Wadowic, ze stałą frekwencją 

utrzymującą się na wysokim, choć nieadekwatnym do zobowiązań projektowych poziomie. 

Placówka nie posiada opracowanej strategii rozwoju. 

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, a także uzyskane  

w wywiadach swobodnych wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentantów trzeciego 

sektora, przedstawicieli badanej instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Podobnie, jak we wcześniejszych stadiach przypadku, analizie zostały poddane dostrzegane przez 

mieszkańców na przestrzeni ostatnich 10 lat zmiany. 

Wykres 97. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Wadowic na przestrzeni ostatnich 10 lat 
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Źródło: opracowanie własne 
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Wadowice na przestrzeni analizowanego czasu nie uległy, zdaniem mieszkańców, widocznym 

pozytywnym zmianom. Wyjątkiem jest zmiana wyglądu przestrzeni, którą jako jedyną dostrzega 

ponad połowa badanych (60,6%). Sprawia to, że odsetek odpowiedzi pozytywnych przewyższa 

udział procentowy wskazań braku zmian i zmian negatywnych. Z kolei wzrost cen nieruchomości 

w dzielnicy/miejscowości zaobserwowało 52,9% mieszkańców. Połowa mieszkańców dostrzega 

również zmiany w jakości życia kulturalnego. Jak widać Wadowice przez mieszkańców nie są 

postrzegane jako miasto dynamicznie się zmieniające. 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego II osadzone jest w tkance miejskiej, na którą oddziałuje,  

a zatem dzięki funkcjonowaniu instytucji region może czerpać określone benefity. Ocenie poddano 

więc hipotezy na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci 

dokonywali wyboru odpowiedzi na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne 

wybory z każdej strony skali (tzw. skala Likerta). To samo pytanie zostało zadane odbiorcom oferty 

instytucji, jak i mieszkańcom Wadowic. Można zaobserwować, że liczniejsze grono 

odwiedzających udzieliło odpowiedzi świadczących o korzyściach w analizowanych obszarach. 

Wykres 98. Korzyści wynikające z funkcjonowania Dom JPII wskazane przez mieszkańców Wadowic oraz 

odbiorców placówki w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Choć badani nie dostrzegają znaczących zmian w mieście, to te dotyczące turystyki, wizerunku  

 i edukacji wiążą się właśnie z badaną instytucją.  

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Na temat wpływu gospodarczego respondenci wypowiadali się także podczas badań jakościowych. 

Większość badanych, podobnie jak w innych analizowanych przypadkach, oceniło, że realizacja 

projektu nie miała znaczącego wpływu na lokalną gospodarkę. Odmienne opinie oparte są raczej 

o przypuszczenia, a dotyczy to zwłaszcza branży gastronomicznej i oczekiwań, że rozrasta się ona 

w związku z dużym ruchem turystycznym. 
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Proponujemy jeszcze czy przewodnicy, wspominając o liceum, do którego chodził 

Ojciec Święty, czy o klasztorze ojców karmelitów na górce. Zachęcają, żeby turyści 

po wyjściu z Muzeum też zechcieli odwiedzić te miejsca, także na pewno wpłynęło to 

na ruch w sferze gastronomicznej. [instytucja kultury] 

Okoliczni przedsiębiorcy wskazują na niewielki wpływ działalności Muzeum na ich firmy. 

Przyjeżdżają, parkuje i idzie tam do tego Muzeum na chwilę, nawet w tygodniu, ale 

po drodze się tutaj, że tak powiem pląta, pokręci, to często jest tak, że jednak mi się 

tutaj trafia jakiś klient, który nie jest stąd, bo on potrzebuje sobie kupić nie wiem, 

baterię, kartę pamięci do aparatu bo chciał sobie zrobić zdjęcia tutaj stricte, ale czy 

ma taki wpływ jakiś taki szerszy? [...] to nie jest jakiś duży wpływ, ale jest. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

głosy, które się słyszy od przedsiębiorców, jednak nie pozwalają powiedzieć, że jednak 

te pieniążki tu zostają, ci turyści tutaj powodują wzrost gospodarki […] [samorząd] 

Niemniej jednak zarówno podczas wywiadów indywidualnych, jak i wywiadu grupowego 

wskazywano, że w ostatnim czasie (niepowiązanym bezpośrednio z czasem realizacji inwestycji) 

poprawiła się zwłaszcza baza noclegowa. Na marginesie warto odnotować, że w 2009 roku, czyli 

na rok przed rozpoczęciem realizacji projektu z bazy noclegowej w Wadowicach skorzystało 15 129 

osób, w latach jego realizacji: 2012 roku było to 12 063 osób, w 2013 roku liczba spadła do 8 051  

a w 2014 roku do 7 681 osób.  

W okolicy Wadowic zrealizowano także szereg inwestycji o charakterze rozrywkowym, jak 

Energylandia czy Inwałd Park (istniejący jeszcze przed przebudową Muzeum). Badani oceniają, że 

atrakcje te przyciągają turystów, którzy przy okazji odwiedzą także Muzeum i vice versa. Tym 

samym uważają, że atrakcyjność inwestycyjna okolicy zwiększyła się, co jeden z uczestników 

badania wyraził w dość dosadny sposób: 

Jan Paweł II był bardzo znanym człowiekiem, dalej będziemy o nim pamiętali  

i będą ludzie jechali do Domu Papieża i będą jechali do Zatorlandii, będą jechali do 

Parku Miniatur, i będą wszystko zwiedzali. I to na pewno nie stanęło w miejscu, bo 

na pewno będzie jeszcze niejedna inwestycja tutaj. [okoliczny przedsiębiorca] 

Wskazuje się na podstawowe wyzwanie związane z wykorzystaniem Muzeum dla rozwoju 

gospodarczego miasta - turyści, którzy je odwiedzają, są w Wadowicach tylko kilka godzin,  

a jeśli zostawiają w nich pieniądze, to przede wszystkim korzystają na tym cukiernie sprzedające 

słynne kremówki.  

Na pewno podatek CIT tak samo trafia do Urzędu Miejskiego. Wiadomo, to nie są 

duże zakupy, ale to są masowe zakupy, bo to są drobiazgi, ale bardzo duża ilość ludzi. 

Czyli to się jednak jakoś przekłada, to nie ulega wątpliwości. Oprócz tego, tak jak 

mówię, chociażby te prywatne parkingi, to tak samo przynosi jakieś dochody. 

Natomiast żeby to były takie jakieś, no kilkanaście osób pracuje w Muzeum, jako 

przewodnicy, ktoś tam sprząta. To takie typowe około tego, ale to jest właściwie 

wszystko. Także tutaj nie ma jakiegoś takiego dużego bumu z tego powodu, oprócz 

tego, że mamy cały czas mnóstwo ludzi na wadowickim rynku i okolicy. [NGO] 

Badany przedstawiciel branży gastronomicznej podkreślił, że według jego wiedzy lokalne 

restauracje nie skorzystały finansowo na realizacji inwestycji. Turyści raczej nie pozostają  

w Wadowicach - co częściowo wynika ze zbyt małej lub zbyt słabo wypromowanej oferty 

turystycznej w samym mieście. Przedstawiciel samorządu podczas wywiadu grupowego podkreślał 

przy tej okazji niekorzystne działania operatorów wycieczek, którzy prowadzą biura przede 

wszystkim w Krakowie. W swojej ofercie nie uwzględniają oni innych, poza Muzeum, wadowickich 

propozycji turystycznych, jak Szlak Karola Wojtyły. Wygrywają z nimi wciąż te same lokalizacje, 

które zwiedza się łącznie z Wadowicami. 
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[..] samo zwiedzanie zajmuje około siedemdziesięciu osiemdziesięciu minut, to 

zwłaszcza grupy, które są grupami zorganizowanymi przyjeżdżają autokarem i mają 

jakieś restrykcje czasowe, to później już często nie korzystają z oferty usług 

przewodnickich w Wadowicach, czyli nie korzystają z przewodników, nie chodzą 

szlakiem Karola Wojtyły, które to są kolejne dwie godziny chodzenia, opowiadania  

i zwiedzania miasta, raczej skupiają się na zjedzeniu kremówki i wypiciu kawy  

i pojechaniu do kolejnej atrakcji, bo Wadowice bardzo często łączy się z Oświęcimiem 

i z Kalwarią Zebrzydowską. [samorząd] 

Wadowice to specjalnie nie zyskują, bo to są turyści kilkugodzinni. [NGO] 

Z drugiej strony, część badanych podkreśla, że Wadowice jako takie zyskały na atrakcyjności dzięki 

realizacji inwestycji. Jest to opinia wygłaszana zwłaszcza przez osoby biorące udział  

w wywiadzie grupowym, które na co dzień mają do czynienia z obsługą ruchu turystycznego. 

[...] ja na co dzień w informacji spotykam się z osobami, z turystami, zdarza się, że są 

to turyści, którzy byli właśnie kilkanaście lat temu i wracają do nas i oni są pod 

wielkim wrażeniem zmian, w ogóle miasta i samej placówki. [FGI] 

Według wiedzy badanych, w związku ze zrealizowaną inwestycją nie pojawiły się na terenie 

miasta żadne nowe podmioty gospodarcze. Wyjątkiem jest opinia przedstawiciela instytucji: 

[...] jeśli byliście w okolicach Muzeum, widzicie masę sklepików z pamiątkami z Wadowic,  

z upominkami, cepelia, takie rzemiosło ręczne, to są wszystko działalności gospodarcze, które 

powstały z racji tego, że istnieje Muzeum. [instytucja kultury] 

W opinii nieco ponad połowy mieszkańców (59%) inwestycja przyczyniła się do podejmowania 

innych działań na terenie miejscowości, dzielnicy (rozwój infrastruktury, wzrost liczby 

przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni). Analiza przestrzeni wokół Muzeum dostarcza dowodów na 

wyspecjalizowanie się przedsiębiorców z branży cukierniczej (popytem wśród turystów cieszą 

się głównie kremówki - na co jednak wpływ bezpośredni miał nie projekt a wypowiedź Papieża 

podczas wizyty w Wadowicach) oraz pamiątkarskiej.  

Jeśli chodzi o powstanie nowych miejsc pracy, to wspomina się o nich przede wszystkim  

w kontekście zwiększenia zatrudnienia w samej instytucji. 

Dajemy też pracę przecież. Zatrudniamy około 30 przewodników. Dajemy pracę 

osobom w administracji. [instytucja kultury] 

Instytucja, poprzez generowanie ruchu turystycznego, oddziałuje pośrednio na rynek pracy 

Wadowic. Modernizacja Muzeum wpłynęła także na działalność lokalnych przewodników - 

Muzeum stało się dla nich zleceniodawcą, a tym samym wpłynęło zarówno na ich dochody, a szerzej 

- „wydrenowało” ofertę turystyczną miasta. Ma to swoje zarówno pozytywne, jak i negatywne 

skutki. 

[...] jak nie było Muzeum Jana Pawła II to z punktu widzenia dochodowości, godzina 

pracy w Muzeum, a godzina na mieście no jest prawie dwukrotne przebicie, więc 

bardziej mi się opłaca finansowo iść na miasto z grupą, niż oprowadzać w Muzeum. 

Efekt oprowadzania w Muzeum jest jednak tak niesamowity, te wzruszenia takie, 

których później nie da się przekalkulować i powiem, że szkolenia, które oferuje 

Muzeum Jana Pawła II, no są na tyle czasami atrakcyjne, że czasami generalnie jakby 

warto tam wejść co jakiś czas poprowadzić nawet za mniejsze pieniądze dlatego, że 

to jakby przypomina wszystko co się później wykorzystuje przy oprowadzaniu po 

mieście, więc jakby dla mnie to się równoważy. [współpracujący przedsiębiorca] 

Warto odnotować, że rozmówcy podczas wywiadów w innych lokalizacjach przywoływali 

inwestycję w Wadowicach, jako tę, która może generować największy wpływ na gospodarkę, 

widząc w Muzeum jedyne koło napędowe zarówno gospodarki Wadowic, jak i tamtejszego życia 

kulturalnego.  
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Potwierdzenia bezpośredniego wpływu inwestycji na wzrost liczby pdmiotów związanych  

z turystyką nie dostarcza analiza bazy REGON. W kolejnych latach realizacji projektu rejestrowało 

się nieco więcej podmiotów, niż w latach po zakończeniu inwestycji. Ogólnie w latach 2010-2017 

zarejestrowano 2 601 nowych podmiotów, najwięcej w roku 2013 (383). 

Wykres 99. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Wadowice  

w latach 2010-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Najwięcej podmiotów, bo 512, zarejestrowano, podobnie jak w pozostałych gminach, w Sekcji G, 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle  

w dziale 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi). 

W sekcji F, budownictwo w dziale 43 (roboty budowlane specjalistyczne) zarejestrowano 315 

podmiotów, a w Sekcji G dział 45 (handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; 

naprawa pojazdów samochodowych) - 112. W branżach turystycznych i okołoturystycznych, 

których rozwoju można byłoby się spodziewać w związku z przebudową Muzeum (już wcześniej 

przyciągającego wielu turystów), tj. przede wszystkim w Sekcji I (działalność związana  

m najwięcej, bo 19, w 2012 roku). 

Może wynikać to z faktu, że badani z Wadowic niejednokrotnie podkreślali, że sam projekt nie 

przełożył się na wzrost ruchu turystycznego, który zawsze był duży, a raczej na poprawę jakości 

obsługi tego ruchu. 

[...] dom Papieża był i zawsze to przyciągało jakichś turystów, a teraz mi się wydaje, 

że może turystom jest wygodniej i łatwiej zobaczyć coś, a i tak przyjeżdżają. 

[okoliczny przedsiębiorca] 

Należy podkreślić, że obserwacje badaczy wskazują na generowanie dużego ruchu turystycznego 

dzięki inwestycji w centrum Wadowic. Ponadto, z powodu braku innych czynników mogących 

stymulować atrakcyjność turystyczną gminy, wyabstrahowanie wpływu Muzeum nie nastręcza 

trudności. Instytucja wypada korzystnie w tym aspekcie na tle innych badanych placówek. Brak 

innych atrakcji zachęcających turystów do dłuższego pobytu można jednak uznać za deficyt gminy. 

Gdyby zadbać o uwagę turystów bardziej rozbudowaną ofertą, np. związaną z osobą papieża Jana 

Pawła II i sposobem spędzania przez niego czasu w Wadowicach, lub zupełnie niezwiązaną 

tematycznie z Muzeum, a także promocją zachęcającą do pozostania w Wadowicach, miasto 

mogłoby czerpać większe korzyści z faktu, że urodził się w nim jeden z najbardziej rozpoznawanych 

Polaków na świecie.  

Badani uznali, że projekt w niewielkim stopniu przyczynił się do przybliżenia Wadowic do 

koncepcji miasta kreatywnego czy też do rozwoju w nim gospodarki opartej o wiedzę. Niektórzy 

próbowali interpretować tę kwestię w kontekście sposobu funkcjonowania samego Muzeum,  

a zwłaszcza jego wyposażenia: 
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[...] wystawa w zakresie multimediów, która powstawała w 2014 roku, 

zaprojektowana była z wykorzystaniem najnowszych technologii, nawet dzisiaj 

jeszcze te systemy informatyczne czy te multimedialne aranżacje, które mamy Muzeum 

na dzisiaj są nadal jakby nowatorskie, to wydaje mi się, że poprzez zastosowanie tych 

nowoczesnych technologii w tworzeniu Muzeum to się spełniło. [instytucja kultury] 

Opinii badanych przeczą dane uzyskane na podstawie analizy działów PKD. W sektorach kultury  

i kreatywnych w latach 2009-2018 powstało łącznie 98 nowych podmiotów z powyższych 

obszarów. Najwięcej z nich należy do sekcji M, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(71,.11.Z - działalność z zakres architektury) oraz M (73.11.Z - działalność agencji reklamowych). 

Po latach realizacji inwestycji odnotowano wzrost podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz 

sektora kreatywnego. Rekordowym w tym zakresie był rok 2017.  

Tabela 78. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2009-2018 w Wadowicach (2010-2014 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Wydawanie 

książek 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Wydawanie gazet o 0 o o o 1 o o o O 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 

2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 

Działalność w 

zakresie 

architektury 

1 3 0 0 1 0 1 0 3 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 7 6 5 1 8 6 7 9 13 6 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Turystyka w Wadowicach pośrednio może przekładać się na wpływy z podatków. Wadowice są 

przykładem gminy, w której na przestrzeni lat notuje się praktycznie nieprzerwany, stopniowy 

wzrost wpływów z podatków od osób fizycznych do budżetu. Projekt przebudowy Muzeum, 

realizowany w latach 2010-2014, wpisuje się tym samym w trend, jaki można dostrzec na 

przestrzeni ostatnich 14 lat. Jedynie w latach, w których przeprowadzano inwestycję odnotowano 

ok. 5 milionowy wzrost wpływów do budżetu gminy z podatków od osób fizycznych. Tendencja 

wzrostowa utrzymywała się do 2017 roku, co pozwala pośrednio łączyć pozytywną zmianę  

w dochodach z podatków z realizowanym projektem infrastrukturalnym z zakresu kultury.  
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Wykres 100. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Wadowice (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowanie mniej jednoznacznie przedstawiają się natomiast zmiany we wpływach  

z podatków od osób prawnych. Inwestycja przeprowadzana w Muzeum Domu Rodzinnym Jana 

Pawła II, miała miejsce w latach gwałtownych zmian we wpływach z podatków CIT. Do budżetu 

gminy Wadowice w 2012 roku, czyli w trakcie realizacji projektu, odnotowano drugą, co do 

wielkości w trakcie badanego okresu sumę wpływów z podatków od osób prawnych. Rok później, 

gmina odnotowała natomiast niemal 1,5 mln niższe wpływy z CIT. Powodu takiego stanu rzeczy 

należy zapewne upatrywać w zwiększającej się liczbie podmiotów gospodarczych zamykających 

swoją działalność w tym okresie, zwłaszcza funkcjonujących w obszarach handlu oraz usług102.  

W rok zakończenia realizacji projektu w Muzeum Domu Rodzinnym Jana Pawła II, można z kolei 

zaobserwować znaczny wzrost wpływów z podatków CIT do budżetu gminy, natomiast w roku 

2015, czyli tuż po zakończeniu inwestycji, zanotowano rekordowe w analizowanym okresie wpływy 

z podatków od osób prawnych w wysokości niemal 1,9 mln zł. 

Wykres 101. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Wadowice (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie poddano także  dochód przypadający na mieszkańca Wadowic w roku poprzedzającym 

inwestycję i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty dochodu gminy per capita o ponad 32%., 

z 2162,03 w roku 2009 do 2871,06 zł w roku 2015.  

Przychody gminy Wadowice w latach 2006-2016 także uległy znacznemu wzrostowi (o 56 956,30 

zł) Największy wzrost - o 21 586,69 zł - zanotowano w roku 2015, a zatem rok po zakończeniu 

                                                           
102 https://wadowiceonline.pl/biznes/2328-co-z-tym-handlem  (dostęp: 04.06.2018) 
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inwestycji. Biorąc pod uwagę, że gmina Wadowice jest współorganizatorem Muzeum Dom 

Rodzinny Św. Jana Pawła II, można domniemywać, że przebudowa i zwiększenie możliwości 

przyjmowania zwiedzających (a tym samym zwiększenie wpływu z biletów) przełożyły się 

pozytywnie na przychody gminy. Przychody z Działu 756 (dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  

z ich poborem) są co roku wyższe, natomiast ich udział w całości przychodów, biorąc pod uwagę 

rok 2006 i 2016, spadł o 10,4 punktu (bardzo zauważalny spadek dotyczy właśnie roku 2016  

w stosunku do roku 2015). Niemniej jednak stanowią one dużo większą część ogółu przychodów, 

niż ma to miejsce w przypadku mniejszych gmin, jak Zakliczyn, Gorlice czy Jabłonka. 

Tabela 79. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejsko-wiejskiej Wadowice z wyodrębnieniem kwoty  

i odsetka przychodów w Dziale 756103 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 ODSETEK PRZYCHODÓW Z DZIAŁU 756 

2006 74 166,94 bd. bd. 

2007 74 585,14 bd. bd. 

2008 78 719,23 37 542,98 47,7% 

2009 82 059,96 34 630,22 42,2% 

2010 88 573,32 37 385,72 42,2% 

2011 91 760,87 39 997,44 43,6% 

2012 102 843,02 41 887,95 40,7% 

2013 93 400,40 41 998,76 45,0% 

2014 101 407,55 45 192,53 44,6% 

2015 109 536,55 48 059,90 43,9% 

2016 131 123,24 48 949,37 37,3% 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Sytuacja mieszkańców Wadowic na rynku pracy w latach 2007-2016 była dość korzystna. 

Najwyższy poziom bezrobocia rejestrowanego (14,5%) odnotowano w 2012 r., natomiast w roku 

2016 spadł on do 5,8% (najniższa wartość od 2007 roku). Sam okres realizacji projektu (2010-2014) 

cechował się najwyższym poziomem bezrobocia w Wadowicach, który spadł dopiero w pierwszym 

i drugim roku po zakończeniu inwestycji, co może wynikać z zatrudnienia w gastronomii, i obsłudze 

turystów m.in. przez przewodników, choć przedsiębiorcy w badaniu CATI nie dostrzegają wpływu 

inwestycji na poziom zatrudnienia w okolicy (6 z nich zaprzecza mu, 6 pozostaje neutralnymi, 

jedynie 2 dostrzega). Żaden z badanych nie zwiększył zatrudnienia w swojej firmie w związku  

z inwestycją, ale trzeba zaznaczyć, że żaden z nich nie prowadził działalności gastronomicznej - 

jedynie jeden firmę zajmującą się usługami przewodnickimi. W samej instytucji natomiast, dzięki 

inwestycji, powstało 10 nowych miejsc pracy.  

Zmiany dotyczące samego funkcjonowania Muzeum to na pewno profesjonalizacja, w tym przede 

wszystkim zatrudnienie większej liczby wyspecjalizowanych pracowników (jak przewodnicy, 

osoby odpowiedzialne za promocję i marketing), rozpoczęcie korzystania z nowych mediów (jak 

Internet, w tym profil na Facebooku, kanał na YouTube, wykorzystanie reklam AdWords i innych 

narzędzi promowania oferty Muzeum). Funkcjonowanie Muzeum w świecie wirtualnym jest dla 

przedstawicieli instytucji kwestią bardzo istotną. 

Myślę, że to się bardzo przekłada na zainteresowanie i chęć odwiedzenia Muzeum 

przez turystów. No bo to społeczeństwo nasze lokalne było - widziało. Krakówek tak 

zwany jak już miał zobaczyć - widział. [...] tutaj też chcę wyjść na świat z informacją 

                                                           
103 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
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tą wirtualną, no bo Internet w tej chwili to jest coś, co łączy wszystkich odbiorców. 

[instytucja kultury]  

Wykres 102. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejsko-wiejskiej Wadowice w latach 2007-2016 

(w tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Sytuacja Wadowic jest specyficzna na tle innych badanych lokalizacji. Z perspektywy zewnętrznej 

wydaje się, że Wadowice prężnie się rozwijają dzięki turystyce i stanowi ona podstawę gospodarki 

miasta. Sami badani nie dostrzegają wpływu inwestycji na gospodarkę, co pozostaje w sprzeczności 

do danych na temat wzrostu przychodów do budżetu gminy, wzrastających wpływów z podatków, 

ale i obserwacji zarówno estetyczno-aksjologicznej, jak i realizowanej w obiektach. Jest to tym 

bardziej niezrozumiałe w kontekście rozmachu inwestycji i frekwencji, jaką odnotowuje placówka. 

Muzeum, poprzez generowanie ruchu turystycznego, wpływa na zatrudnienie w Wadowicach 

tworząc miejsca pracy w branżach bezpośrednio związanych z turystyką, ale również  

w sektorze handlu i usług niebezpośrednio związanych z turystyką, z którego turyści również 

korzystają. Dlatego być może należy pomyśleć nad sposobem skłonienia turystów, by spędzali czas 

w Wadowicach poza murami Muzeum. Z perspektywy badawczej wydaje się, że mieszkańcy, nie 

posiadając dystansu, nie do końca potrafią sobie wyobrazić jak funkcjonowałoby miasto bez 

Muzeum.  

Wpływ inwestycji na kulturę  

O ile relacja pomiędzy instytucjami kultury a gospodarką jest niejednoznaczna, od placówek  

o charakterze kulturalnym w sposób naturalny oczekuje się oddziaływania na kulturę. Oceniając 

zmiany w szeroko pojętej kulturze, pozytywnie ocenia je 61,6% mieszkańców. Analizując udział  

w tych zmianach badanej instytucji, należy podkreślić, że Muzeum Dom Rodzinny JPII posiada 

ściśle określoną specyfikę i charakter funkcjonowania. Interpretując materiały na temat bieżącej 

działalności jednostki widać, że buduje ona swoją frekwencję i konsoliduje działania wokół 

wystawy stałej i pozyskiwania kolejnych eksponatów. I choć organizuje również wystawy czasowe, 

wydarzenia i działania edukacyjne mają one raczej charakter incydentalny (odpowiednio 4, 4 i 2  

w roku 2016). 

Pomimo tego, zdecydowana większość mieszkańców Wadowic (94%) uważa, że Muzeum pełni 

istotna rolę w ofercie kulturalnej miasta. Jedynie 5,1% wskazało odpowiedź „raczej nie” (głównie 

mężczyźni w przedziale wiekowym 15-24 lata). Podobnie oceniają Muzeum odwiedzający 

placówkę - 92,5% wskazań pozytywnych. 
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Wykres 103. Istotność Muzeum Dom JPII w ofercie kulturalnej miasta Wadowice w opinii odwiedzających  

 

Źródło: opracowanie własne 

Znaczenie instytucji w gminie oraz jej wpływ na region są determinowane nie tylko działaniami 

samej instytucji, ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy.  

W przypadku Wadowic, unikatowy charakter instytucji z racji prezentowanej tematyki, ale  

i niezwykle nowoczesny sposób wyprodukowania wystawy, rozszerza jej wpływ do skali nie tylko 

całego kraju, ale i świata (choć udział w próbie odbiorców 3,3% turystów zagranicznych plasuje 

Muzeum Dom Rodzinny JPII na drugiej pozycji za Muzeum Lotnictwa).  

Nie dziwi więc, że Dom Rodzinny JPII jest najważniejszą instytucją kultury w Wadowicach (35,2% 

odpowiedzi). 

Tabela 80. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Wadowic 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  35,2% 

Wadowickie Centrum Kultury  32,5% 

Kino Centrum w Wadowickim Centrum Kultury 15,9% 

Biblioteka Publiczna 10,7% 

Muzeum Miejskie  2,7% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Mimo, że można wskazać na mapie Polski placówki kulturalne związane z Janem Pawłem II 

(Muzeum Kolekcji, Prymasa Wyszyńskiego - Warszawa, Monet i Medali - Częstochowa), to 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego jest instytucją unikatową w skali kraju pod względem 

kompleksowej działalności, jak i liczby eksponatów oraz siedziby. W skład Muzeum wchodzi 

przecież mieszkanie rodziny Wojtyłów. 

Doceniona w ramach obserwacji aranżacja wystawy spotyka się jednak z ambiwalentnym odbiorem 

mieszkańców. Z jednej strony podkreśla się, że dzięki niej Muzeum spełnia nowoczesne standardy, 

dociera ze swoim przekazem do najmłodszego pokolenia (i to ono jest uznawane za głównego 

„beneficjenta” zmian), jest atrakcyjne dla turystów przyzwyczajonych do zachodniego poziomu 

wystawiennictwa, jest w stanie obsłużyć znaczącą ich liczbę. Sami przedstawiciele instytucji 

podkreślają pozytywny wpływ projektu na estetykę przestrzeni miejskiej. 

[...] wydaje mi się, że to Muzeum, które odtworzyliśmy, daliśmy tej przestrzeni 

miejskiej, miasto czy otoczenie skorzystało na pewno, że nasza inwestycja powstała, 

bo bardzo ładnie odświeżyliśmy budynek. [instytucja kultury] 

Z drugiej strony pojawiają się głosy o charakterze nostalgicznym czy wprost krytycznym. Osoby 

je wyrażające (jak przedstawiciele starszego pokolenia czy lokalni liderzy, podczas wywiadów 
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4,7% 2,8%
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indywidualnych i grupowego) podkreślają, jak wielkim zmianom uległo Muzeum, czy to, że pewne 

rozwiązania architektoniczne nie są udane. 

[...] rozmawiałem z wieloma mieszkańcami Wadowic, żal jest jednego, owszem, 

Muzeum jest piękne, ale dlaczego tak bardzo zmieniono bryłę tej kamienicy? 

Zabudowane okno, zniknęło słynne kamienne podwórko gdzie mały Lolek się bawił  

i temu podobne. Po prostu, moje zdanie jest również podobne, jak i wielu moich 

rozmówców, że przygotowując plan po prostu przedobrzono. Zrobiono taki bym 

powiedział, owszem, Muzeum jest świetne dla młodego pokolenia, to jest coś na wzór 

Muzeum Powstania Warszawskiego między innymi, które tam najczęściej widziałem, 

ale z drugiej strony ono nie trafia do ludzi starszych. Taki trochę lunapark. [NGO] 

Głosy te należą do osób często emocjonalnie związanych z osobą Jana Pawła II, które podkreślają, 

że obecne Muzeum nie oddaje klimatu i ducha jego obecności w Wadowicach,  

a także osób starszych, które pamiętają, jak poprzednio wyglądało Muzeum.  

[...] są osoby, głównie osoby starsze, które w Wadowicach były wcześniej  

w latach dziewięćdziesiątych, czy na początku lat nowego milenium i pamiętają 

jeszcze stare Muzeum i dla nich to było to wielkie miejsce i teraz są troszeczkę 

rozgoryczone, ale myślę, że tych głosów nie pojawia się dużo. [samorząd] 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w głównej mierze daje mieszkańcom 

możliwość poszerzania wiedzy. Należy podkreślić, że głównym założeniem placówki jest 

upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy na temat życia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że realizowane cele instytucji w znacznym stopniu 

pokrywają się z potrzebami badanych. 

Wykres 104. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach 

 

Uwaga: Odpowiedzi respondentów nie sumują się do stu ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne 

Choć Muzeum Dom Rodzinny JPII posiada wąską specyfikę i realizuje w dość ograniczonym 

stopniu program dodatkowych wydarzeń, to spełnia potrzeby kulturalne 46,1% mieszkańców 

Wadowic (choć jedynie 8,3% w pełni). Kolejne 37,8% mieszkańców przyznało, że oferta Muzeum 

nie rozmija się zupełnie z ich potrzebami, ale zaspokaja je w niewielkim stopniu. Natomiast 16,2% 

mieszkańców Wadowic stwierdziło, że Muzeum w ogóle nie odpowiada ich potrzebom kulturalnym. 

Oferta jest dopasowana do potrzeb 92,4% odbiorców a 84% inspiruje do poszerzania wiedzy. Ponad 

połowa osób zamieszkujących Wadowice (56,8%), które miały okazję skorzystać z oferty Dom JPII 

(68,2% w próbie), deklaruje, że działalność placówki oddziałuje na częstsze podejmowanie przez 

nich działalności edukacyjno-kulturalnej. Najrzadziej pozytywny wpływ działalności placówki na 

aktywność edukacyjno-kulturalną wskazywały osoby z wykształceniem średnim oraz wyższym 

magisterskim. 

6,7%

6,7%

12,7%

16,2%

75,3%

0% 20% 40% 60% 80%

spędzam czas w sposób, który lubię

moi najbliżsi korzystają z oferty instytucji

mogę spotkać się ze znajomymi, być wśród
innych ludzi

mogę obcować ze sztuką/kulturą

mogę poszerzać własną wiedzę



 

275 

Badani, pytani podczas wywiadów indywidualnych o wpływ projektu na kulturę, mieli pewne 

trudności z ocenieniem, na ile funkcjonowanie Muzeum wpisuje się w działania kulturalne 

jako takie. Wiążą je raczej z kultem Jana Pawła II i w takim kontekście - roli religii w kulturze  

i życiu społecznym - postrzegają wpływ przebudowy Muzeum na kulturę. Wskazują przy tym, że  

o ile Muzeum przyciąga turystów z całej Polski i świata (głównie Włoch i Hiszpanii), to nie ma 

dużego wpływu ani na ich własny, ani mieszkańców udział w kulturze. Inwestycja zwiększyła ofertę 

kulturalną (nowa ekspozycja, koncerty na rynku organizowane wspólnie z miastem), ale raczej nie 

jej dostępność dla lokalnej społeczności. Jest to opinia większości badanych, w sprzeczności z którą 

stoją deklaracje przedstawiciela samego Muzeum: 

My jako instytucja organizujemy tak jak dzisiaj ma to miejsce też takie działania 

poboczne kulturalne, czyli spektakle, prelekcje czy konferencje. Często te 

przedstawienia są darmowe, bilety są do odebrania w naszych kasach Muzeum, także 

my też wychodzimy z tą inicjatywą szerzenia kultury w formie właśnie przedstawień 

teatralnych dla mieszkańców. [instytucja kultury] 

Wszyscy badani, poza przedstawicielem instytucji, uznają ją za ukierunkowaną przede wszystkim 

na turystów, w tym turystów zagranicznych, z niewielką ofertą, która byłaby ciekawa dla 

lokalnych odbiorców. Wyjątkiem są doroczne koncerty z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II ale 

także warsztaty organizowane dla starszych i młodszych uczniów szkół z Wadowic i okolic. 

[...] 20 maja w niedzielę Dom Rodzinny Ojca Świętego organizuje duży koncert Piotra 

Rubika na rynku. Tak jest od kilku lat. Dodatkowo są działania mniejsze dedykowane 

głównie dla mieszkańców, na przykład narodowy dzień czytania książek. Jest taka 

akcja organizowana w Muzeum, są prelekcje filmowe, spotkania z zaproszonymi 

gośćmi, mniejsze koncerty, na przykład organizowane w Bazylice, ale ich 

organizatorem jest Muzeum. Więc to na pewno podnosi jakość życia, może nie jakość 

życia, ale jakość oferty kulturalnej w mieście. [samorząd] 

Mamy zdjęcia, całe relacje na naszej stronie internetowej, gdzie w przestrzeni 

muzealnej dzieciaczki sobie siedziały na pufach, dziewczyny miały gadżety, rekwizyty 

i opowiadały o kulturze czy o pielgrzymkach, państwach, miastach gdzie Ojciec 

Święty przybywał z pielgrzymkami swoimi. [instytucja kultury] 

Co do samej wystawy stałej Muzeum, to pojawiały się zastrzeżenia, że dla niektórych 

odwiedzających jest ona przekazywana w zbyt zorganizowany i szybki sposób. Badani, zarówno 

podczas wywiadów indywidualnych, jak i grupowego, podkreślali, że zwiedzanie trwa określoną 

ilość czasu, zawsze towarzyszy mu przewodnik, brakuje czasu i przestrzeni na odstępstwa od 

ustalonego programu. Rozumieją jednak, że jest to podyktowane dużą liczbą osób chętnych do 

zwiedzenia Muzeum.  

Jak wykazała prowadzona w Muzeum obserwacja, placówka przypomina fabrykę, w której non stop 

pojawiają się nowe grupy zwiedzających. Choć nie oddaje tego sprawozdanie merytoryczne 

instytucji, odbywają się w niej wydarzenia, które stanowiły zresztą również przedmiot obserwacji. 

Rodzi się więc pytanie dlaczego mieszkańcy, którzy doceniają Muzeum i w blisko połowie 

deklarują, że instytucja odpowiada ich potrzebom, w części jakościowej, są zdystansowani  

w stosunku do niego. Wytłumaczenia można szukać na kilku płaszczyznach: 

 nowości inwestycji, jest ona bardzo progresywna i mieszkańcy muszą się z nią oswoić,  

 zawłaszczenia przestrzeni i uwagi pracowników przez turystów (będąc w Muzeum ma 

się wrażenie ogromnego ruchu i dużego nakładu pracy personelu, by go obsłużyć), 

 braku przestrzeni i pracowników do realizacji zadań dodatkowych, poza obsługą 

ekspozycji stałej, 

 niewystarczającej  promocji oferty dla mieszkańców. 

Należy jednak podkreślić, że problem dotyczący oferty jest podnoszony głównie przez uczestników 

badania jakościowego, z przedstawicielami instytucji włącznie. Mieszkańcy, choć uważają, że 
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oferta jest głównie dla turystów - w 46,1% są z niej zadowoleni. Aktualna oferta placówki generuje 

również dotąd niezaspokojone potrzeby odbiorców: kulturowe, identyfikacji społecznej  

i narodowej, potrzebę rozwoju osobistego, potrzebę pielęgnowania pamięci, a także poszerzania 

wiedzy.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo  

Instytucje kultury mogą w różnorodny sposób oddziaływać na społeczeństwo i wpływać na jakość 

życia społeczności lokalnej. Może to się odbywać zarówno poprzez określoną ofertę  

i działalność merytoryczną instytucji skierowaną do mieszkańców lub pośrednio - kiedy nawet 

mieszkańcy niekorzystający z oferty są dumni z istnienia w okolicy unikatowej instytucji. Jeśli 

chodzi o wpływ instytucji na jakość życia mieszkańców - 65,6% mieszkańców uważa, że jest on 

pozytywny. Pozostali badani nie widzą takiego wpływu.  

Analizując oddziaływanie Muzeum w poszczególnych obszarach, badani podkreślają jego 

turystyczny wymiar. Dostrzegają również wpływ inwestycji na jakość przestrzeni publicznej.  

Wykres 105. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców i odbiorców 

Muzeum Dom Rodzinny JPII104 

 

Źródło: opracowanie własne 

Większość badanych w części jakościowej, nie odnotowała, aby zrealizowany w Muzeum projekt 

wpłynął znacząco na społeczność lokalną czy zmienił jakość jej życia - poprawił ją lub pogorszył. 

Z ich wypowiedzi wynikało, że mieszkańcy Wadowic są przede wszystkim dumni  

                                                           
104 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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z faktu, że to z ich miejscowości pochodzi Karol Wojtyła, sama przebudowa Muzeum nie jest dla 

nich czymś istotnym.  

[...] moim zdaniem to Muzeum to o ile powiedzmy ma jakiś wpływ na życie turystów, 

pątników i tak dalej, to na samych Wadowicach nie zrobiło dużego wrażenia. Nie 

wiem ile procent wadowiczan było w tym Muzeum, ale przyjmuję zakład, że nie więcej 

jak 25. [NGO] 

Wszyscy badani zgodnie uznali natomiast, że realizacja projektu nie przyczyniła się do 

zwiększenia integracji, spójności społecznej, nie spowodowała też powstania nowych grup 

nieformalnych czy organizacji pozarządowych. Muzeum w opinii badanych sprawia wrażenie 

działającego „obok” społeczności lokalnej.  

[...] spotkałem się z takimi głosami mieszkańców, że Muzeum mogłoby wyjść bardziej 

na zewnątrz tu w Wadowicach, żeby swoją działalnością uczestniczyć w innych 

wydarzeniach. Teraz niby mieszkańcy mówią, że troszkę jest takie wrażenie, jakby 

Muzeum było samo w sobie. Mamy tą jedną coroczną imprezę, którą wspólnie 

organizujemy i to jest tak naprawdę tyle. [samorząd] 

Z drugiej strony Muzeum nie wywiera też negatywnego wpływu na społeczność (mieszkańcy nie 

odczuwają np. niedogodności związanych z dużą liczbą turystów). Sami przedstawiciele Muzeum 

mają z kolei poczucie, że w pewnym stopniu ograniczają ich kwestie przestrzeni,  

w jakiej działają, na co realizowany projekt nie miał dużego wpływu ze względu na sposób 

usytuowania samej kamienicy, w której mieszkała rodzina Wojtyłów. Być może zwiększenie, czy 

raczej otwarcie się przestrzeni na zewnątrz, umożliwiłoby jednocześnie otworzenie się instytucji na 

społeczność lokalną: 

Ograniczała nas i ogranicza nas na pewno przestrzeń, ponieważ jest to budynek  

w centrum miasta bez możliwości rozbudowy, nadbudowy, dobudowy, nie ma ogrodu. 

Być może, gdybyśmy mieli troszeczkę takiej przestrzeni też swojej na zewnątrz, być 

może też ta nasza działalność wyglądałaby inaczej. Jesteśmy tylko ograniczeni do tej 

przestrzeni wewnątrz budynku i ewentualnie możemy korzystać z tej sali teatralnej. 

[instytucja kultury] 

Inną przyczyną relatywnie słabej (w porównaniu np. z miejskimi instytucjami kultury) integracji 

Muzeum ze społecznością lokalną może być, jak wskazuje przedstawiciel samorządu, fakt, że  

w obecnej formule Muzeum działa od dość niedawna: 

Muzeum jest stosunkowo nową jednostką i próbuje się w tej rzeczywistości 

wadowickiej odnaleźć. Z każdym rokiem tych działań, które oferuje Muzeum jest coraz 

więcej i tak prowadząc kalendarz wydarzeń kulturalnych gminnych, bo tym się między 

innymi zajmuje mój wydział, to też widzimy, że ta oferta jest coraz bogatsza i ten 

mieszkaniec ma dzięki temu wybór. [samorząd] 

Integracji i korzystaniu z oferty nie sprzyja również to, że najwyraźniej mieszkańcy Wadowic muszą 

płacić za wejście do placówki (brak informacji na stronie internetowej o zniżce lub zwolnieniu  

z opłaty za wstęp dla mieszkańców). W Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Wadowicach obowiązuje normalny bilet wstępu w kwocie 20 zł. Badani zapytani o maksymalną 

kwotę wstępu do instytucji najczęściej wskazywali od 6-10 zł oraz od 16-20 zł. Wynika z tego, że 

mieszkańcy Wadowic niestety szacują wartość wejścia do muzeum na niższą kwotę niż 

obowiązująca. 
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Wykres 106. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą 

wystawę do Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 

 

Źródło: opracowanie własne 

Warto dodać, że mieszkańcy Wadowic rocznie przeznaczają na kulturę średnio 238,83 zł,  

a więc o 108,57 zł mniej niż średnie roczne wydatki na kulturę statystycznego Polaka 105 .  

W związku z tym, że dane zebrane przez GUS dotyczące kultury w 2016 roku uwzględniają także 

korzystanie z mediów (w tym abonament radiowy i telewizyjny oraz telewizja kablowa), można 

stwierdzić, że wydatki mieszkańców Wadowic na kulturę są na średnim poziomie. 

Muzeum nie integruje wokół siebie również podmiotów z trzeciego sektora funkcjonujących  

w Wadowicach (w mieście działa 81 NGO). Przedstawiciel NGO zapytany o wpływ inwestycji na 

działalność podmiotów trzeciosektorowych, zaprzeczył, że taki istnieje. 

Nie wydaje mi się. Być może, ale raczej bym wiedział o tym, bo co się dzieje  

w Wadowicach to ja wiem. [NGO] 

Przyczyna takiego stanu rzeczy nie musi jednak leżeć po stronie Muzeum. Należy zwrócić uwagę, 

że (jak wynika z przedstawionej na początku rozdziału analizy SWOT, wykonanej na potrzeby 

bieżących dokumentów strategicznych) słabą stroną Wadowic jest brak współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi.  

Co do wpływu projektu na jakość życia społeczności lokalnej, to badani rzadko dostrzegali, by taki 

nastąpił. Nawet jeśli oceniali, że jakość życia mieszkańców Wadowic wzrosła, to wiązali to raczej 

z przebudową okolic Muzeum, czyli wadowickiego rynku w ogóle, niż tylko z samą modernizacją 

placówki. 

[...] budowa Muzeum i przebudowa rynku no to część ludzi korzysta z tej infrastruktury 

tutaj, szczególnie ta komunikacja, wyrzucono ten główny ruch samochodowy na 

zewnątrz, na pewno mieszkańcom żyje się tu troszeczkę łatwiej, lepiej, w kontekście 

takie ekologicznym, czy że mniejszy ruch, że bezpieczniej po prostu jest. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Choć Muzeum nie integruje społeczności lokalnej, zmiany przeprowadzone w nim stały się 

powodem do dumy dla blisko 70% mieszkańców. Mieszkańcy w 60,3% są przekonani, że inwestycja 

przyczyniła się do zwiększenia promocji Wadowic. Prawie taki sam odsetek deklaruje, że inwestycja 

wpłynęła na wzrost ich wiedzy o okolicy, a nieco ponad połowa przyznaje, że zintensyfikowała 

życie towarzyskie.  

 

 

                                                           
105 http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/2/14/1/kultura_w_2016.pdf (dostęp: 
09.05.2018) 
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Wykres 107. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Wadowic w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdaniem aż 94,2% mieszkańców Wadowic, realizacja projektu podniosła prestiż miasta 

(negatywnych odpowiedzi na to pytanie udzielały głównie osoby w przedziale wiekowym 15-24 

lata), a 97,4% poleciłoby odwiedzenie instytucji znajomym lub rodzinie. Warto dodać, że  

w 77,3% (co wynika z analizy willingness to pay WTP) mieszkańcy wyrazili chęć finansowego 

wsparcia instytucji. Metodę pomiaru gotowości do zapłaty stosuje się m.in. w celu poznania  

i zilustrowania wartości, jaką stanowi partycypacja w kulturze Pomiar WTP został przeprowadzony 

wśród 150 mieszkańców Wadowic na zasadzie kwotowego doboru próby. Respondentów dobrano 

w oparciu o zróżnicowanie populacji ze względu na wiek oraz płeć, a także pod kątem uczestnictwa 

w ofercie kulturalnej danej placówki. Zgodnie z założeniem, w próbie znalazła się podobna ilość 

mieszkańców miejscowości korzystających z oferty instytucji, jak i niekorzystających z jej oferty. 

Spośród badanych w tym zakresie instytucji, to największy odsetek mieszkańców. Średnia kwota 

roczna, którą mieszkańcy byliby skłonni zapłacić to 38,84 zł. Ekstrapolując podane wyniki na 

populację dorosłych mieszkańców Wadowic, suma jaką są gotowi zapłacić wynosi 1 168 734 

zł.  

Wykres 108. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej Muzeum JP II 

Źródło: opracowanie własne 
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Szczegółowe analizy wyników są przedstawione w osobnym rozdziale -Wyniki pomiaru gotowości 

do zapłaty (WTP). 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Dobrze, gdy potrafi 

ona tak zbudować swój program, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej z potrzebami 

potencjalnych turystów. Oferta Muzeum jest zdecydowanie uważana za skierowaną do turystów  

i to przybywających spoza województwa (76,9% wskazań, w tym 38,9% na polskich turystów, 

21,2% - zagranicznych, 16,8% wskazało na obie grupy). Jedynie 9,7% myśli, że oferta skierowana 

jest do mieszkańców Wadowic, 4,4% wskazało na mieszkańców Małopolski. Natomiast 8,8% osób 

odpowiedziało, że oferta jest dla wszystkich. 

W sposób naturalny, poprzez przedmiot swojej działalności, Muzeum z powodzeniem dociera także 

do środowisk związanych z kościołem oraz do uczestników uroczystości kościelnych. Trudno 

jednak ocenić, aby funkcjonowanie Muzeum wywierało na nich wpływ bardziej trwały, niż ten 

wynikający ze zwiedzenia wystawy. 

Na pewno na grupy, które są mocno związane z ruchami katolickimi działającymi przy 

parafiach, na pewno na młodzież i na dzieci, które są w okresie pierwszej Komunii 

Świętej, jest to bardzo duża grupa odwiedzających Muzeum. [samorząd] 

W celu oszacowania realnego oddziaływania placówki na mieszkańców, zapytano ich czy korzystają 

z oferty placówki. Większość (68,2%) mieszkańców odwiedziło Muzeum, z czego 31% uczyniło to 

kilkukrotnie, 37,2% było w nim jeden raz. 28,4% spośród 31,8% osób, które nie skorzystały do tej 

pory z oferty Muzeum, słyszało o tej instytucji (warto dodać, że osoby udzielające tej odpowiedzi, 

dwa razy częściej wskazywały, że inwestycja nie została dobrze wypromowana). Jedynie 3,4% 

badanych nigdy nie słyszało o placówce. 

Osoby, które słyszały o Muzeum JPII, ale nigdy w nim nie były w 57,5% za powód podały brak 

czasu,. 

Wykres 109. Przyczyny niekorzystania z oferty Dom JPII przez mieszkańców Wadowic 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

W części jakościowej została pogłębiona kwestia adresatów działań Muzeum. Wadowiczanie nie 

czują, że instytucja funkcjonuje z myślą o nich. Ma to swoje konsekwencje m.in. w nie do końca 

zrozumiałym dla badanego przedstawiciela instytucji fakcie, iż mieszkańcy raczej nie odwiedzają 

Muzeum. Z drugiej strony ocenia on, iż: 

Znakomicie oddziałuje na mieszkańców gminy Wadowice. [...] Jest to tak naprawdę 

podstawowa w mojej ocenie działalność kulturalna prowadzona na terenie gminy i 

miasta Wadowice, ponieważ nie ma zbyt wielu takich instytucji oprócz Domu Kultury 

czy Muzeum Miejskiego. [instytucja kultury] 
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Na tym tle ujawniały się największe różnice zdań między badanymi, zarówno w świetle materiału 

zgromadzonego w ramach wywiadów indywidualnych, jak i wywiadu grupowego.  

Badany przedstawiciel Muzeum podkreślał, że nie wie, dlaczego mieszkańcy nie są zainteresowani 

ofertą Muzeum w takim stopniu, w jakim można by tego było oczekiwać - deklaruje natomiast, że 

instytucja zastanawia się, w jaki sposób to zmienić. Inni badani podkreślają natomiast, że być może 

chodzi o kwestię ceny biletów (wyższa, niż wówczas, gdy mieszkaniem opiekowały się siostry 

zakonne i wejście do niego opłacano „co łaska”), choć wiedzą o tym, że wtorki są dniem, w którym 

wstęp do Muzeum jest wolny.  

Jestem przekonany, że mnóstwo wadowiczan nie skorzystało jeszcze z oferty Muzeum, 

aczkolwiek Muzeum samo do nich wyciągało rękę, na przykład z darmowymi biletami 

w jeden wtorek w miesiącu. [...] Są takowe bilety, więc nawet jeśli ktoś nie chce tej 

ceny, która jest w tym momencie koło dwudziestu złoty za zwiedzanie, bo jednak ze 

zmianą ekspozycji poszły też wzrosły koszty i utrzymanie i tak samo koszty biletów. 

[samorząd] 

Przedstawiciel Muzeum podkreśla także, że rolą placówki jest edukowanie społeczności lokalnej do 

tego, by chciała korzystać z jej oferty, co uznaje za zadanie dość trudne. Jedną z przyczyn może być 

przekonanie, że sama tematyka: postać i życie Jana Pawła II narzuca określone, sprawdzone  

i „bezpieczne” formy przekazu, co nie pozwala na poszukiwanie bardziej kreatywnych form 

docierania do odbiorcy. 

My musimy ich zapraszać, my musimy im tłumaczyć, zachęcać. To cały czas jest 

trudne, żeby dotrzeć i przekonać, że warto przyjść. Dopiero jak przyjdą  

i zobaczą, to mówią: o, fajne było. [...] Myślę, że ludziom się nie chce. [...] Może się 

boją, że to jest… nie do końca ich będzie interesować, że za szeroka tematyka. [...] 

Powiem szczerze, że staramy się te klasyczne metody realizować. Moim zdaniem 

wymyślanie i doświadczanie na postaci Jana Pawła II jest ryzykowne. [instytucja 

kultury] 

Prawdopodobnie, jak wynika z odpowiedzi mieszkańców, największym problem Muzeum  

w pozyskaniu ich zainteresowania jest, brak wiedzy na temat skierowanej do nich oferty. 

Tabela 81. Działania podejmowane przez Dom JPII angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Wadowic 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Nie znam 43,9% 

Konkursy  11,1% 

Spotkania literackie  5,5% 

Dyskusje 2,8% 

Spotkania artystów  2,8% 

Działania parafialne 2,8% 

Działania dla turystów 2,8% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Inwestycja zrealizowana w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II przyciąga rzesze turystów  

z całego świata. Dzięki swojej działalności jest instytucją rentowną. Warto jednak, by stała się 

bardziej otwarta na społeczność lokalną, która odczuwa dumę z zamieszkiwania w papieskim 

mieście. Pewną podpowiedź odnośnie kierunku działań mogą stanowić opinie mieszkańców 

dotyczące brakujących inicjatyw, wydarzeń kulturalnych w Wadowicach. 



 

 282 

 nr strony 

Tabela 82. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Wadowicach w opinii mieszkańców 

BRAKUJĄCE INICJATYWY/WYDARZENIA  PROCENT WSKAZAŃ 

Koncertów  54% 

Spektakli teatralnych 13,4% 

Jest wszystko 7,7% 

Wydarzeń w kinie  5,6% 

Dni miasta  3,9% 

Wystaw  3,9% 

Festynów  3,9% 

Dni lokalnych produktów 1,9% 

Spotkań literackich 1,9% 

Spotkań literackich 1,9% 

Dla dzieci 1,9% 

Spotkań dla seniorów 1,9% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Do tej pory w analizie odziaływania Muzeum na społeczeństwo skupiono się głównie na kwestiach 

związanych z integracją społeczną i subiektywnych odczuciach odbiorców instytucji. Odrębną 

kwestią podjętą w badaniu jest makrostrukturalna analiza zmian w strukturze społecznej pod 

wpływem inwestycji. Na przestrzeni lat 2007-2016 liczba ludności gminy Wadowice ulegała 

pewnym niewielkim wahaniom, oscylując wokół 38 tys. osób. Struktura demograficzna gminy 

podlegała takim samym przemianom, jak w przypadku poprzednio analizowanych, tj. stopniowemu 

wzrostowi odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (o 4,5 punktu, co oznacza tempo najszybsze 

wśród dotychczas opisywanych gmin) oraz spadkowi odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym  

(o 2,8 punktu). Różnica w tempie obu tych procesów sprawia, że w Wadowicach, od 2008 roku 

systematycznie wzrasta wartość WOD (z 58 do 63 w 2016 roku), a przy utrzymaniu się obecnych 

tendencji demograficznych (starzenie się społeczeństwa) będzie wzrastała nadal. Projekt został 

zakończony w 2014 roku, prawdopodobnie jeśli wpływałby on na strukturę wieku ludności, 

widoczne byłoby to w dłuższym okresie po jego realizacji. Podobnie jak we wcześniejszych 

przypadkach zdobyty materiał nie pozwala potwierdzić tezy na temat wpływu inwestycji na 

strukturę demograficzną.  

Wykres 110. Struktura demograficzna gminy miejsko-wiejskiej Wadowice w latach 2007-2016 (w tys.) wraz 

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  
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Projekt nie jest powiązany w żaden widoczny sposób z zachodzącymi w gminie procesami 

demograficznymi, które, poza zjawiskami wskazanymi wyżej, cechują się także ujemnym co roku 

saldem migracji. Zmniejsza się przez to odsetek ludności w wieku produkcyjnym, co przyśpiesza 

wzrost obciążenia demograficznego w gminie. 

Tabela 83. Migracje w latach 2008-2016 w Wadowicach 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY 

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ 

2008 -10 -13 202 215 3 11 8 

2009 -33 -31 160 191 -2 5 7 

2010 -58 -63 153 216 5 7 2 

2011 -43 -54 193 247 11 11 0 

2012 -68 -67 168 235 -1 5 6 

2013 -75 -71 171 242 -4 6 10 

2014 -75 -61 159 220 -14 2 16 

2015 -54 -54 205 259 0 0 0 

2016 -75 -70 115 185 -5 2 7 

Źródło: opracowanie własne GUS 

W trakcie badania zweryfikowano również to, czy inwestycja przyczyniła się do wzrostu liczby osób 

z wyższym wykształceniem. W przypadku Wadowic liczba ta podlega wahaniom w sposób 

sinusoidalny, zatem z racji krótkiego czasu, jaki upłynął od inwestycji, nie można oszacować jej 

wpływu. Odsetek mieszkańców Wadowic z wyższym wykształceniem według Narodowego Spisu 

Powszechnego prowadzonego w roku 2011 wyniósł 11,6%. W 2021 roku, podczas kolejnego spisu, 

możliwa będzie weryfikacja hipotezy na temat wpływu Muzeum na poziom wykształcenia 

mieszkańców. 

Tabela 84. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2008-2016 - Wadowice 

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2008 b.d 

2009 b.d 

2010 20 

2011 16 

2012 33 

2013 29 

2014 15 

2015 15 

2016 22 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Wpływ inwestycji na instytucję  

Miarą sukcesu projektu jest m.in. wpływ inwestycji na zmiany w danej instytucji. Zapytano zatem 

odwiedzających Muzeum o zaobserwowane zmiany. Zdecydowana większość (88,2%) odbiorców 

dostrzega zmiany w placówce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Negatywne odpowiedzi odnotowano 

głównie wśród osób z wykształceniem zawodowym oraz średnim.  

Według odbiorców w wyniku inwestycji instytucja stała się przede wszystkim bardziej otwarta 

na innowacje. Projekt przyczynił się również do zwiększenia rozpoznawalności Muzeum oraz 

otwarcia na różne grupy wiekowe (z jednej strony poprzez zastosowanie form przekazu bliskich 

młodzieży, z drugiej poprzez udogodnienia dla osób starszych).  
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Źródło: opracowanie własne 

Według większości badanych (62,2%) były to zmiany konieczne, aby placówka nie pozostawała  

w tyle za innymi. Przeszło co czwarty z respondentów (27%) stwierdził, że dzięki tym zmianom 

Muzeum deklasuje konkurencję. Jedynie 8,1% ankietowanych uważa zaistniałe zmiany za 

zbyteczne, ponieważ w ich opinii instytucja funkcjonowała prawidłowo wcześniej. Najmniejszy 

odsetek odbiorców (2,7%) uznał zmiany w placówce za słabo dostrzegalne oraz niemające 

większego oddziaływania na samo Muzeum, ani też jego otoczenie.  

Aż 92,3% odbiorców i 95,5% mieszkańców pozytywnie ocenia wykorzystanie przestrzeni Muzeum 

Domu Rodzinnego Jana Pawła II. 

Wśród poszczególnych badanych atrybutów dotyczących przestrzeni Muzeum najwyżej oceniane 

jest zachowanie czystości w obiekcie. Należy przyznać, że rzeczywiście w instytucji panuje 

wyjątkowa dbałość o ten aspekt. Mieszkańcy wysoko oceniają też lokalizację instytucji, choć dla 

odbiorców ważniejsze są architektura, obsługa i aranżacja wnętrza. Zapewne wynika to z faktu, że 

o ile mieszkańcom usytuowanie obiektu tuż przy wadowickim rynku odpowiada (korzystne 

usytuowanie z perspektywy funkcjonalności i urozmaicenia przestrzeni pozytywnie oceniono 

również w analizie aksjologiczno - architektonicznej), odbiorcy, którzy z reguły przyjeżdżają do 

Muzeum środkami lokomocji, mają problem z ich zaparkowaniem i muszą ostatni odcinek drogi 

pokonać pieszo. Mieszkańcom Wadowic odpowiada również architektura budynku. Atutem 

instytucji jest także doskonała obsługa klienta, co zweryfikowały obserwacje stanowiące element 

badania 106 . Pracownicy Muzeum są niezwykle pomocni i właściwie od progu towarzyszą 

zwiedzającym, co jednak dzieje się kosztem możliwości dostosowania do własnych potrzeb tempa 

zwiedzania. Ogromne zainteresowanie jakim cieszy się wystawa i wynikający zapewne z niego, 

zorganizowany sposób zwiedzania Muzeum o określonych godzinach wejścia w towarzystwie 

przewodnika, utrudnia i nieco namysł nad eksponatami i ich znaczeniem.  

                                                           
106 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb publiczności: 

w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących 

na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich 

funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających 

się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich 

gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami 
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Wykres 112. Ocena poszczególnych atrybutów Muzeum Dom Rodzinny JPII - opinia mieszkańców Wadowic 

oraz odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odnalezienie zarówno samej placówki, co ustalono w ramach podjętych obserwacji, jak  

i wejścia do instytucji nie sprawia trudności. Nieekspozycyjna część obiektu sprawia wrażenie dość 

klaustrofobicznej z racji licznych grup odwiedzających Muzeum. Część, w której znajduje się 

szatnia i sklepik, w którym można nabyć pamiątki i książki, są zbyt małe, biorąc pod uwagę liczbę 

zwiedzających. Brak jest miejsca, by przysiąść i odpocząć przed czy po zwiedzaniu Muzeum. Brak 

jest zaplecza gastronomicznego, a pracownicy zapytani o to okazali zdziwienie, uważając być może 

rozszerzenie działalności o ten aspekt za profanację. Pewnym rozwiązaniem mogłaby być choćby 

maszyna wendingowa z wodą. Ograniczenia przestrzeni nie pozwalają Muzeum na rozwinięcie 

jakiejkolwiek działalności dodatkowej a turystom na spędzenie dłuższego czasu w obiekcie po 

zwiedzeniu ekspozycji.  

Instytucja nie dysponuje wystarczającą przestrzenią, by realizować zajęcia, warsztaty, czy inne 

propozycje uzupełniające wystawy. Obserwowane wydarzenia odbywały się w sali teatralnej, 

nieopodal Muzeum. Osoby przybyłe na spotkanie dla młodzieży to grupa szkolna obejmująca dwie 

klasy oraz cztery nauczycielki. Większość odwiedzających nie okazywało zainteresowania i nie 

wchodziło w interakcję z prowadzącym, który zadawał pytania. Z kolei na spotkanie literackie 

przybyło około 20 dorosłych osób (głównie seniorki), zamieszkujących Wadowice. Odbiorcy byli 

żywo zainteresowani treścią przekazywaną przez prowadzącego i dyskutowali na temat poezji Jana 

Pawła II. Można było wyraźnie zaobserwować, że spotkanie było dla uczestników ważnym 

wydarzeniem i integrowało społeczność lokalną.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

Muzeum tłumnie odwiedzały liczne grupy zorganizowane, zarówno polskich, jak i zagranicznych 

turystów. Aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej zorganizowana jest na najwyższym światowym 

poziomie. Wystawa wyprodukowana jest z niezwykłym rozmachem gwarantując zwiedzającym 

wiele wrażeń podczas jej oglądania.  
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Goście chętnie korzystali ze sklepiku z pamiątkami, poświęconymi osobie Ojca Świętego, jednak 

czynili to w pośpiechu. Przy wyjściu z Muzeum, odbiorcy okazywali zadowolenie z pobytu  

w instytucji, a nawet zachwyt nad sposobem organizacji ekspozycji. Entuzjazm był obserwowany 

przede wszystkim wśród grup seniorów.  

Muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II z pewnością w pełni wykorzystuje swoje zaplecze 

infrastrukturalne. Świadczy usługi na najwyższym poziomie zarówno merytorycznym, jak  

i organizacyjno-technicznym. Instytucja może stanowić wzór w kwestii oznakowania przestrzeni, 

co wybrzmiało również w analizie aksjologiczno-architektonicznej. Widoczne są jednak 

ograniczenia przestrzeni, które wpływają nie tyle na ekspozycję, co na komfort zwiedzających  

i możliwość odpowiedniego zorganizowania otoczenia ekspozycji.  

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy badania ocenili, że jest 

ona otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (94,5% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców  

i 90,4% odbiorców dotyczących udogodnień związanych niepełnosprawnościami ruchowymi, 

93,8% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 94,6% odbiorców w zakresie otwartości na 

potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 86,4% respondentów zamieszkujących okolice  

i 85,5% odbiorców zadeklarowało otwartość na potrzeby niewidomych i niedowidzących). Zarówno 

obserwacje, jak i wypowiedzi z części jakościowej potwierdzają przedstawione wyżej dane.  

Zdecydowana większość mieszkańców 95,3%, a 94,7% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta 

na seniorów oraz dzieci - 94% odpowiedzi mieszkańców i 91,7% odpowiedzi odbiorców.  

Odwiedzający placówkę postrzegają Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II jako instytucję otwartą 

na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją ofertę, co potwierdziło 89,8% odbiorców  

i 82,2% wadowiczan.  

Ważnym uzupełnieniem projektu infrastrukturalnego jest odpowiednia promocja projektu  

i efektywna komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten został opisany w analizie medialnej,  

w osobnym rozdziale niniejszego raportu. W tym miejscu zaprezentowano skrótowe omówienie  

i dane wynikające z ocen respondentów.  

Aż 83,2% respondentów pozytywnie ocenia promocję inwestycji. O istnieniu samego Muzeum 

odbiorcy wiedzą przede wszystkim od rodziny i znajomych. Choć w większości analizowanych 

przypadków to źródło było wiodącym, w przypadku Muzeum w Wadowicach jest właściwie 

najważniejsze. Prawdopodobnie dlatego znaczna część odbiorców nie musiała sięgać po media 

masowe, by dowiedzieć się o instytucji.  

Wykres 113. Źródło, z którego odwiedzający Dom JPII dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 
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W celu oszacowania w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie instytucji (będącej pochodną projektu), zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji - ich zdaniem - wykorzystuje Muzeum Dom Rodzinny JPII. 

Najpopularniejszym medium okazał się Internet, drugie miejsce zajęła prasa. Oba środki przekazu 

zostały uwzględnione w analizie komunikatów medialnych. 

Wykres 114. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Dom Rodzinny JPII w opinii 

odwiedzających placówkę 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź  

Źródło: opracowanie własne 

Informacje na temat Muzeum trafiają incydentalnie do tzw. mediów lifestylowych, co zwiększa krąg 

potencjalnie odbiorców oferty instytucji. 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 448 komunikatów, 

jakościowej - 100 opublikowanych od 2010 roku do końca 2016 roku. Większość materiałów 

medialnych miała regionalny zasięg (63,4%). W przypadku publikacji na temat Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 

4890 zł, a suma AVE dla wszystkich komunikatów 2 092 757 zł, czyli tyle instytucja musiałby 

wydać za analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia 

(ilość potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 34 840 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 15 608 190 osób. Informacja zawarta w analizowanych komunikatach potencjalnie 

dotarła do 14 691 085 osób. Najwięcej z komunikatów zostało opublikowanych w rok po 

rozpoczęciu inwestycji i po jej zakończeniu. Działalność Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 

Jana Pawła II i zrealizowany w nim projekt „Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Wadowicach” są prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych  

w sposób neutralny.  

Potwierdza to opinię (83,1% mieszkańców i 94,1% odbiorców), że projekt zrealizowany  

w wadowickim Muzeum przyczynił się do upowszechniania wiedzy i informacji o nowej ofercie 

placówki.  

Badany przedstawiciel instytucji, jak i cześć pozostałych osób, uważa, że oferta Muzeum nie 

wymaga dużych zabiegów promocyjnych - przyciąga do niej sama osoba Jana Pawła II. Niemniej 

jednak ta część działań placówki, która wiąże się z jej funkcjonowaniem w świecie wirtualnym, jest 

przez przedstawiciela instytucji określana jako jeden z priorytetowych obszarów, wymagających 

jeszcze wielu działań. Wśród badanych niezwiązanych bezpośrednio z Muzeum pojawiają się także 

pojedyncze głosy sugerujące, że Muzeum mogłoby lepiej promować swoją ofertę na zewnątrz, co 

trudno jednak oddzielić od oczekiwań mieszkańców, że to same Wadowice powinny być lepiej 

promowane (przy założeniu, że możliwe jest stworzenie wspólnego przekazu promocyjnego). Dla 

niektórych osób, które dostrzegają sposób, w jaki placówka funkcjonuje w świecie wirtualnym, jest 

to - obok jej wyposażenia w technologie multimedialne - przejaw zbliżania się Wadowic do 

koncepcji smart city czy miasta kreatywnego. 
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Celem badania było również zweryfikowanie jaki rodzaj odbiorcy korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Wadowic aż 48,6% odbiorców to osoby, które odwiedziły Muzeum po raz pierwszy 

(taką odpowiedź wskazywali głównie seniorzy). Znaczną część (35,9% badanych), stanowili 

ankietowani, którzy mieli okazję odwiedzić instytucję kilkukrotnie w swoim życiu (w tym 

przypadku odnotowano wskazania głównie pośród osób w przedziale wiekowym 25-39 lat). 

Natomiast 13,6% respondentów korzysta z oferty Muzeum kilka razy w roku (taką odpowiedź 

wskazywały głównie osoby w wieku 25-64 lata z Wadowic), natomiast 1,9% 1-3 razy w miesiącu. 

Żaden z badanych nie odwiedza Muzeum raz w tygodniu.  

W założeniu badania było również oszacowanie, jaki udział w kulturalnych aktywnościach 

odbiorców mają badane instytucje. Wśród wskazań ankietowanych przeważały odpowiedzi „raz  

w miesiącu” oraz „kilka razy w roku” (odpowiednio po 29,4%). Raz w roku i rzadziej  

w wydarzeniach kulturalnych bierze udział przeszło co czwarty badany (25,9%), 10,6% 

ankietowanych udzieliło natomiast odpowiedzi „kilka razy w miesiącu”. Zaledwie 4,7% 

respondentów uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych raz w tygodniu lub częściej. Osoby, które 

aktywności kulturalne podejmują min. raz w tygodniu są jedyną grupą, która stosunkowo często, bo 

raz lub kilka razy w miesiącu, odwiedza również Muzeum. 

Tabela 85. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Muzeum Dom Rodzinny JPII przez odbiorców 

placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

 

DOM 

JP II 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W ROKU 

LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 0% 0% 0% 0% 0% 

1-3 razy w 

miesiącu 
33,3% 0% 0% 0% 0% 

Kilka razy w 

roku 
33,3% 0% 26,3% 9,5% 18,2% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

0% 75% 26,3% 42,9% 27,2% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
33,3% 25% 47,4% 47,6% 59,1% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II, 

znaczna część odbiorców instytucji to osoby zamieszkujące woj. małopolskie (47,9%). Należy 

jednak zwrócić uwagę, że 20,7% mieszka w Wadowicach. Zatem nie do końca zgadza się to  

z opinią badanych, że oferta nie jest skierowana do mieszkańców miasta.  

Wykres 115. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Dom Rodzinny JPII w Wadowicach 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Główną motywacją do odwiedzenia Muzeum jest jego tematyka.  

Wykres 116. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Dom Rodzinny JPII 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowaniem oceny inwestycji jest odniesienie się do relacji pomiędzy nakładami poniesionymi 

na realizację projektu, a społeczną użytecznością inwestycji. Ponad połowa (56,4%) mieszkańców  

i 60% odbiorców uznało, że to inwestycja potrzebna i dobrze, że została zrealizowana, 39,4% 

mieszkańców i 27,5% odbiorców dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne bardziej 

potrzebne. Jedynie 4,3% mieszkańców i 11,3% odwiedzających określiło inwestycję jako mało 

przydatną. Nikt nie wskazał, że inwestycja była zupełnie niepotrzebna.  

Co istotne, był to jeden z niewielu spośród badanych projektów, określanych jako wręcz  

koniecznych do realizacji. Muzeum, niezależnie od zrealizowanej inwestycji, zawsze przyciągało 

turystów jako dom rodzinny Jana Pawła II, a projekt stanowił odpowiedź na przewyższające 

możliwości gminy infrastrukturalne potrzeby turystów-pielgrzymów oraz na fakt, że wśród nich są 

osoby z całego świata. 

Uważam, że był konieczny, w związku z tym, że w okresie kiedy Muzeum było jeszcze 

w starszej formie, [...] widziałem te ogromne kolejki, które tworzyły się przed domem 

Ojca Świętego. Widziałem mnóstwo osób niepełnosprawnych, które nie mogły tam 

wejść z racji tego, że były kręte schody stalowe, którymi nie dało się nawet z wózkiem 

dla osoby niepełnosprawnej wejść na górę i oprócz tych problemów stricte 

komunikacyjnych, to powiększenie samej ekspozycji wyszło temu Muzeum na plus. 

[samorząd] 

Moim zdaniem było bardzo potrzebne po to, żeby w nowoczesny sposób przemawiać 

do odwiedzających i żeby im tłumaczyć całą historię świętego Jana Pawła. Po to, żeby 

zrozumieli również ci, którzy nie wiedzą nic na temat naszego papieża. Bo do nas 

przyjeżdżają ludzie z całego świata, więc narracja przez przewodników jest 

prowadzona w wielu językach, natomiast przekaz multimedialny jest tak neutralny, że 

dociera do każdego, niezależnie od tego, z jakiego zakątka świata do nas przyjeżdża. 

[instytucja kultury] 

Większość odbiorców (85%) planuje odwiedzić instytucję ponownie i poleciłoby odwiedzenie 

placówki innym (94,3% odbiorców). Przed inwestycją uczyniłoby to 89,1% odbiorców. Mieszkańcy 

(97,1%) również poleciliby odwiedzenie Muzeum znajomym czy rodzinie przed realizacją 

inwestycji, jak i po realizacji inwestycji (97,4%). 

Aż 93,4% mieszkających poza Wadowicami chciałoby, by w ich miejscu zamieszkania były 

realizowane takie inwestycje.  
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Wszyscy badani w części jakościowej są zgodni, że projekt całkowicie zmienił funkcjonowanie 

Muzeum, działającego od 1984 roku. Zmianę wizerunku obrazują przede wszystkim skojarzenia, 

jakie wywoływało ono przed i po inwestycji. Przed projektem Muzeum, wg opinii uczestników 

badania fokusowego, było: klimatyczne, skromne, tradycyjne, mniejsze, zaniedbane, mało 

przepustowe, z mniejszymi możliwościami. Po przebudowie: nowoczesne, multimedialne, 

światowe, wystawne, większe, dochodowe, komercyjne, atrakcyjne, profesjonalne. Można wręcz 

odnieść wrażenie, że są to dwie zupełnie inne instytucje. Muzeum w nowym kształcie kojarzyło się 

badanym z wyścigowym, rasowym koniem (jako coś ekskluzywnego, szybkiego), z lwem (jako coś, 

co dominuje, jest dumne),z pegazem (ma duże ambicje, „wysoko lata”), z kameleonem (jako zdolne 

do tego, aby się zmienić, dostosować do otoczenia), ale i z kotem (ciepłe, przytulne) czy kangurem 

(opiekuńcze). Zakres skojarzeń badanych był zatem dosyć szeroki i potwierdza istnienie pewnej 

ambiwalencji w ocenie zmiany, jaka zaszła w Muzeum - od nostalgii za bliskością i klimatem 

dawnego mieszkania Wojtyłów po podziw i uznanie dla jego obecnej nowoczesności. 

[...] kiedyś, to dawniejsze miało klimat. Po prostu tam się wchodziło i tak się 

wydawało, że jeszcze te stare osoby tam gdzieś przebywają, a w tej chwili no jest jak 

jest. Ja polecałem do momentu remontu, polecałem, bardzo polecałem zwiedzanie  

i w ogóle przejście, skupienie się tam w tych pomieszczeniach, a w tej chwili się 

przebiega przez to, klika odpowiednie rzeczy i na tym się kończy. [FGI] 

Jestem z tego pokolenia, które tą tradycję bardzo kultywuje i dobrze się czuje  

w takich klimatach. Niemniej jednak rozumiem, że musimy się szerzej otwierać na 

świat, na młodych i dobrze jest, jeśli to wszystko jest takie wespół zespół, czyli po 

prostu i ta nowoczesność, i tradycja połączone w jakiś inteligentny mądry sposób. 

[FGI] 

Jak podkreślano wcześniej, właśnie na tym tle pojawiło się najwięcej sprzecznych opinii wśród 

badanych. Jednocześnie część z nich potrafiła dostrzec i zrozumieć zarówno zasadność nostalgii za 

dawnym Muzeum, jak i konieczność dostosowania go do wymogów współczesności, zwłaszcza do 

wymagań stawianych przez młodego odbiorcę. 

Natomiast z perspektywy jakby przyszłości no to myślę, że z punktu widzenia 

młodzieży, czy osób, które jak się nie zna Jana Pawła II, no to nie ma innej opcji żeby 

po prostu nie dotrzeć w ten sposób, no nie da się. Więc to jest trudno oczywiście, no 

bo wszystkich nie da się pogodzić. [współpracujący przedsiębiorca] 

Obok wykorzystywania nowych mediów, Muzeum prowadzi także stałą współpracę z mediami 

tradycyjnymi, jak radio czy telewizja. 

Ściśle współpracujemy z mediami. Przygotowujemy notatki prasowe, przekazujemy je 

do mediów, zapraszamy Radio Kraków czy telewizje krakowską, oddział krakowski na 

wszystkie nasze wydarzenia, tak żeby byli informowani mieszkańcy Małopolski, czyli 

wszyscy, którzy odbierają TVP 3 i szerzej. [instytucja kultury] 

Jeśli chodzi o wpływ projektu na sposób zarządzania instytucją - przedstawiciel instytucji opisuje 

sposób zarządzania i organizacji pracy jako zadaniowy, oparty na współpracy między 

poszczególnymi działami placówki:  

Mamy temat czy pojawia się jakieś nowe zadanie, spotykamy się, rozmawiamy. 

Bardzo dużo pomysłów takich na zorganizowanie, na przeprowadzenie jakichś 

konkursów, spektakli czy jakichś wydarzeń kulturalnych jest omawianych  

z działem programowym czy np. z działem marketingu. Do tego są włączani moi 

pracownicy techniczni, no bo muszą zadbać o tą stronę techniczną, czy przygotować 

sale na jakieś konferencje, zamówić catering, także wszystko jest omawiane 

zespołowo, zadaniowo w celu przygotowania jakiegoś projektu, jakiegoś wydarzenia 

kulturalnego. [instytucja kultury] 
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Badani pytani o to, czy placówka zarządzana jest w sposób nowoczesny, wskazywali przede 

wszystkim właśnie na powyższe kwestie (zadaniowość, oparcie działań o procedury, regulaminy). 

Jeden z badanych podkreślił, że na sposób zarządzania wpływ ma zapewne również fakt, że 

placówka ma kilku organizatorów i dosyć ściśle określone ramy działania. 

Myślę, że na tyle na ile pozwalają przepisy to jest zarządzana, ale myślę, że 

uwarunkowania są tutaj, jeszcze biorąc pod uwagę, że cztery podmioty, które 

tworzyły, Ministerstwo Kultury, gmina Wadowice, Samorząd Wojewódzki, Kuria 

Krakowska i każdy coś chce, [...] myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby człowiek 

sobie zarządzać bardzo swobodnie, tak jakby człowiek miał jakąś wizję. [...] ciężko tu 

mówić o jakimś nowoczesnym zarządzaniu, że nawet jakby się miało jakieś pomysły, 

to one i tak są wdrukowane w pewne ramy i no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Jeśli chodzi o otwartość Muzeum na współpracę z innymi podmiotami, to jest to kwestia, wobec 

której badani mają najwięcej zastrzeżeń - czy też oczekiwań. Muzeum jest postrzegane jako silna 

instytucja, która radzi sobie bez współpracy z innymi podmiotami, w tym instytucjami kultury. 

Przedstawiciele samorządu, jak i samej placówki, wskazywali, że współpraca między nimi polega 

przede wszystkim na wypełnianiu formalnych zobowiązań, związanych np. z organizacją koncertu 

przez Muzeum na terenie rynku miejskiego.  

My tutaj musimy współpracować z racji tego, że gmina jest jednym z naszych 

założycieli, a poza tym wszystkie działania na zewnątrz, które realizujemy, muszą być 

za zgodą gminy z racji przepisów prawa, które obowiązują w Polsce. Organizacja 

koncertu na rynku nie może się odbyć bez zgody i współudziału Miasta i gminy 

Wadowice. [instytucja kultury] 

Przedstawiciel samorządu wskazał także na utrudnienia o charakterze formalnym, które sprawiają, 

że Muzeum nie jest placówką, z którą łatwo nawiązać stałą współpracę.  

Tutaj na pewno wchodzą jakieś problemy proceduralne, instytucjonalne z racji 

choćby tego, że samo Muzeum Papieskie to jest czterech organizatorów i chyba nigdy 

nie podjęto takiego tematu, więc tutaj z tego punktu widzenia myślę, że Muzeum nie 

pomaga jakby innym instytucjom w okolicy. Jednak troszkę wydrenowało. [samorząd] 

Uczestnicy wywiadu fokusowego podkreślali z kolei, że oczekiwaliby od Muzeum większej 

otwartości na inne podmioty lokalne (a nie, jak dotychczas, skoncentrowania głównie na sobie  

i własnej działalności), a także tego, aby Muzeum w większym stopniu pomagało wypromować 

same Wadowice i ich ofertę. Muzeum, dla sprawnego funkcjonowania, nie potrzebuje współpracy 

z innymi podmiotami, co dostrzegają ich przedstawiciele, a jednocześnie wywołuje to w nich 

poczucie utraty potencjału do rozwoju. Metaforą oczekiwanej zmiany może być wypowiedź jednego 

z badanych, aby Muzeum - koń wyścigowy, stało się bardziej koniem pociągowym dla różnych 

innych przedsięwzięć lokalnych. Podczas wywiadu fokusowego sformułowano rekomendację, aby 

Muzeum w większym stopniu pełniło rolę sieciującą, ku czemu ma odpowiednią pozycję  

i zasoby. 

[...] myślałem, że Muzeum pociągnie wszystkie jak gdyby instytucje, coś oferujące. 

Całe miasto jest związane z Janem Pawłem i być może to Muzeum pociągnie całe 

miasto, rozkręci, a tu po prostu, to znaczy nie wiem, jaka była koncepcja, czy takie 

było założenie, jest zamknięte. Ono jak gdyby sobie, a miasto jest obok tego. [FGI] 

Wpływ projektu na rewitalizację 

Rekonstrukcja zabytkowej fasady kamienicy domu rodzinnego Jana Pawła II wykonana  

w ramach inwestycji wywarła pozytywny wpływ na realizację kompleksowego programu 

rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego - wadowickiego rynku.  
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W opinii badanych projekt realizowany w Muzeum miał wymiar rewitalizacyjny przede wszystkim 

w zakresie infrastruktury (jak wskazano wcześniej, nie wpłynął znacząco na społeczność lokalną,  

w tym grupy marginalizowane).  

Każda inwestycja czy każdy remont obiektu zabytkowego jest bardzo pozytywnym 

zjawiskiem. Obiekt zabytkowy, w którym tchnie się życie w postaci zorganizowania w 

nim instytucji, a np. instytucji kultury to dla mnie to jest jakby podwójna korzyść. 

[instytucja kultury] 

Rewitalizacyjny wymiar projektu przejawia się według części badanych także w tym, że wraz  

z modernizacją Muzeum dokonano rewitalizacji jego otoczenia (w ramach projektów miejskich), co 

uważa się za procesy powiązane (modernizacja Muzeum wzmocniła potrzebę rewitalizacji centrum 

miasta). 

[...] Muzeum swoim obecnym wyglądem dodaje splendoru tej okolicy zwłaszcza, że 

wszystkie kamienice wokół, między innymi te, które stanowiły własność gminy również 

zostały wyremontowane. [...] Między innymi przy okazji tej inwestycji. Jak jest 

program gminny rewitalizacji gminnych kamienic i wiadomo, że trzeba zacząć od 

rynku, bo to jest miejsce reprezentacyjne i w tym momencie to wszystko składa się w 

taką spójną całość [...]. [samorząd] 

Równocześnie z realizowaną w Muzeum inwestycją przebudowano rynek miejski, co z jednej strony 

pozwoliło go dostosować do wymogów dużego ruchu turystycznego, a z drugiej, także spotkało się 

z krytyką niektórych osób, którym nie podobała się koncepcja zastąpienia drzew przez „betonowy 

plac”. Krytyka nie ominęła też Muzeum. Jeden z badanych negatywnie ocenił sam sposób 

przebudowy kamienicy, wskazując na to, że nie odpowiada ona realiom historycznym.  

Wpływ projektu na środowisko naturalne 

Wpływ projektów inwestycyjnych na środowisko naturalne przejawia się poprzez zastosowanie 

technologii i materiałów niezagrażających środowisku, stosowanie energooszczędnych rozwiązań 

w zakresie m.in. oświetlenia ekspozycji oraz posiadania niezbędnych instalacji: odgromowej, 

kanalizacji deszczowej, izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne. 

W ramach badań terenowych nie dostrzeżono takiego wpływu, podkreślano, że Muzeum jest  

w centrum miasta i nie oddziałuje na środowisko naturalne. Jedyna uwaga dotyczyła ograniczenia 

zieleni na rynku sąsiadującym z Muzeum. 

Wpływ projektu na rynek sztuki 

Od Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, ze względu na profil jego działalności, nie oczekuje się 

bezpośredniego wpływu na rynek sztuki. Warto jednak podkreślić, że choć w niewielkim stopniu, 

instytucja oddziałuje na ten rynek poprzez stymulację działalności artystycznej związanej  

z tematyką papieską i religijną. Przedstawiciel instytucji wspomniał o pamiątkach (tj. rękodziele  

i „gadżeciarstwie”, określając je jako „małą sztukę”), a także o współpracy z artystami (np. 

rzeźbiarzem, aktorami, reżyserami) w ramach konkretnych przedsięwzięć. Jest to współpraca 

sformalizowana, oparta o umowy i finansową gratyfikację. 

Jak najbardziej jeśli przyjeżdża artysta czy grupa, czy tak jak mieliśmy warsztaty dla 

dzieci z księdzem Piórkowskim, to jest ich po prostu praca. Wykonują swój zawód  

i jak najbardziej należy się im za to wynagrodzenie. Na podstawie umów  

i spełnienia wszystkich formalności związanych z zawarciem umowy, z wypłatą 

wynagrodzenia, to wszystko procedury określają i jest przez nas respektowane. 

[instytucja kultury] 
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Ocena projektu z perspektywy czasu 

Zdaniem, nawet sceptycznie nastawionych badanych sam projekt okazał się sukcesem. Jest to udane 

przedsięwzięcie – powstało nowoczesne miejsce, które w interesujący sposób prezentuje życie  

i dorobek Jana Pawła II, przekazuje uniwersalne treści w ciekawej, robiącej wrażenie formie.  

W kontekście upowszechnienia wiedzy o Janie Pawle II, jego życiu i dorobku, jest to trafne 

przedsięwzięcie. Wśród grup, na które projekt oddziałuje najbardziej, niemal wszyscy badani 

wymieniają młodzież, w tym młodzież Wadowic i okolic. Podkreślają, że to przede wszystkim do 

młodego pokolenia przemawia multimedialna, interaktywna forma ekspozycji, co jest istotne ze 

względu na to, że młode osoby nigdy nie miały okazji poznać Jana Pawła II, a to od nich będzie 

zależało, czy pamięć o Papieżu przetrwa. 

Wpływ inwestycji na gospodarkę lokalną można określić jako pośredni, bo Wadowice wciąż 

pozostają miastem jednej atrakcji turystycznej, nie przyciągają turystów na dłuższy pobyt. Można 

wskazać bardzo konkretne przykłady rozwoju wąskich branż, jak cukiernictwo (kremówki) czy 

wytwarzanie „gadżetów papieskich”.  

Odnosząc się do poddanych analizie dokumentów strategicznych, główny nacisk został położony  

w nich na rozwój turystyki. Projekt przebudowy Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II z całą 

pewnością wpisał się w wytyczony cel. Zobrazowały to wyniki badania ilościowego 

przeprowadzonego z mieszkańcami Wadowic, którzy uznali, że inwestycja w głównej mierze 

została zaplanowana z myślą o turystach.  
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Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

W gminie Jabłonka funkcjonują dwie wiodące instytucje kultury: badane Muzeum - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (dla którego organizatorem jest Województwo Małopolskie)  

i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce (gminna instytucja kultury), które doskonale wzajemnie 

się uzupełniają. Park Etnograficzny jest zarówno atrakcją turystyczną, jak i miejscem wydarzeń 

kulturalnych (szczególnie plenerowych) adresowanych do mieszkańców gminy. Centrum 

nakierowane jest w większej mierze na bieżące potrzeby kulturalne mieszkańców, choć te zaspokaja 

również badana instytucja. Oprócz dwóch ww. placówek w gminie działa również Orawska 

Biblioteka Publiczna.  

Działalność Orawskiego Parku Etnograficznego wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Jabłonka 

na lata 2015-2025 107 .  Wizja rozwoju gminy na najbliższe lata zakłada wykreowanie 

rozpoznawalnej marki turystycznej gminy, ukierunkowanej na ekoturystykę i dostępność 

komunikacyjną. Celem wyrażonym w Strategii jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz 

chronienie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Wyżej wymienione cele strategiczne 

są kontynuacją założeń zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonka na lata 2007-2013. 

Dodatkowo w planach gminy  na lata 2007-2013 nacisk został położony na zachowanie tradycyjnej 

kultury i języka. Analizowany projekt wpisuje się w te założenia strategiczne ponieważ z pewnością 

przyczynia się do rozpowszechnienia lokalnych tradycji - o czym będzie mowa w dalszej części tego 

rozdziału. 

Odnosząc się do analizy SWOT z bieżącej Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka, inwestycja 

zrealizowana w Orawskim Parku Etnograficznym przyczyniła się zarówno do zabezpieczenia 

zabytkowych obiektów gminy, jak i podtrzymywania kultury orawskiej, uważanych za mocne 

strony gminy.  

Cele strategiczne w obszarze kultury i turystyki, wskazane w Strategii, dotyczą głównie poszerzenia 

oferty kulturalnej na terenie gminy oraz zrównoważonego rozwoju turystyki, zwraca się uwagę na 

kwestie promocji Orawy i konieczność rozbudowy infrastruktury.  

Tabela 86. Cele strategiczne w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 

2015-2025 

 CELE STRATEGICZNE 

 Poszerzenie obszaru oddziaływania organizowanych imprez i wydarzeń promujących 
dziedzictwo kulturowe regionu 

 Organizacja ekspozycji muzealnych 

 Pogłębienie współpracy samorządu z instytucjami kultury działającymi na terenie 
gminy 

 Rozbudowa Centrum Kultury Górnej Orawy z przeznaczeniem na Orawską 
Samorządową Szkołę Muzyczną  

 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury Górnej Orawy z przeznaczeniem na 
salę kinową w Jabłonce  

 Wdrożenie systemu informacji turystycznej, w tym uruchomienie Centrum Informacji 
Turystycznej w Jabłonce  

 Opracowanie i wdrożenie wielopodmiotowej strategii rozwoju turystyki i promocji 
Orawy  

 Wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój infrastruktury turystycznej  
i sportowej, w szczególności na terenie miejscowości sąsiadujących z Babią Górą 
(Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015-2025 

                                                           
107 https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,a,1023157,strategia-rozwoju-gminy-jablonka-na-lata-2015-2025.html (dostęp: 
16.03.2018) 

https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,a,1023157,strategia-rozwoju-gminy-jablonka-na-lata-2015-2025.html
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Orawski Park Etnograficzny powstał w 1955 roku. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie, 

konserwowanie i upowszechnianie zbiorów z następujących dziedzin: historia, etnografia, sztuka 

ludowa, architektura i budownictwo ludowe. Dodatkowo placówka ma prowadzić działalność 

naukową, edukacyjną i kulturalną. 

Tabela 87. Zakres działalności Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz rodzaj i zakres 

gromadzonych zbiorów 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum; 

Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo  

i magazynowanie w sposób dostępny dla badań naukowych 

Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwację zbiorów 

Systematyczne uzupełnianie zbiorów 

Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend 

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych 

Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 

informacji 

Organizowanie wystaw stałych i czasowych 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum 

Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę 

Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum 

Publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników 

wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności 

Współpraca z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami 

badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami 

RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW 

Historia - zbiory obejmujące zabytki kultury materialnej i duchowej Pogórzan i Łemków,  

a także Judaica; wszelką dokumentację (druki, fotografie, mapy, opracowania techniczne, 

urządzenia i maszyny) ilustrującą powstanie i rozwój galicyjskiego przemysłu naftowego na 

Ziemi Gorlickiej; zabytki materialnej i duchowej egzystencji ziemian polskich w dworach na 

Ziemi Gorlickiej; obiekty, broń, mundury, ilustracje, materiały archiwalne, dokumenty, 

fotografie, rejestry poległych, wykaz cmentarzy wojennych, elementy wystroju cmentarzy 

wojennych z czasów I wojny światowej związanych z tzw. „Bitwą Gorlicką” 2 maja 1915 roku 

Sztuka - dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki współczesnej (malarstwo, 

medalierstwo, grafika warsztatowa, tkanina artystyczna, rzeźba kameralna, plakat 

artystyczny), sztuki ludowej, sztuki dworskiej, sztuki artystów nieprofesjonalnych 

Etnografia - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej narodów i 

grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie Pogórza i Beskidu 

Niskiego, a w szczególności z terenów dawnego Powiatu Gorlickiego 

Architektura i budownictwo ludowe - zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej  

i drewnianej oraz budownictwa ludowego Łemków i Pogórzan 

Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii 

dziedzinowej 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mopewzubrzycygornej,m,4506,statut.html 

Projekt „Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej” realizowany był w latach 

2007-2012. Podobnie jak w przypadku rewitalizacji Dworu w Szymbarku dofinansowano go ze 

środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach 3Osi Priorytetowej 

https://bip.malopolska.pl/mopewzubrzycygornej,m,4506,statut.html
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Turystyka i przemysł kulturowy, Działania 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego (Schemat 

A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych). 

Koszty kwalifikowane projektu, wskazane we wniosku o dofinansowanie, to 9 748 495,54 zł, przy 

czym największe wydatki zaplanowano na dwa ostatnie lata realizacji projektu. Powiększony  

o koszty niekwalifikowane, całkowity koszt projektu to 11 807 003,10 zł. Struktura finansowania 

projektu przedstawiała się następująco:  

 75% wartości projektu - 7 311 371,65 zł - stanowiła dotacja rozwojowa 

 25% wartości projektu - 2 437 123,89 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Argumentując celowość realizacji projektu, wnioskodawca podkreślał, że chce przedstawić na 

terenie Orawskiego Parku Etnograficznego (OPE) całokształtu kultury tego regionu. Powołując się 

na dane statystyczne, argumentował, że historyczne i zabytkowe miejsca cieszą się największym 

zainteresowaniem Europejczyków korzystających z oferty kulturalnej. Tymczasem, jak wskazano 

we wniosku aplikacyjnym, atrakcyjność ekspozycji Muzeum znacznie obniża brak odpowiedniego 

zagospodarowania terenu oraz większej ilości odpowiednich obiektów umożliwiających zwiedzanie 

Muzeum w ramach tras tematycznych108.  

Uzasadnieniem realizacji projektu była z jednej strony potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Małopolski, a z drugiej - rosnące potrzeby odbiorców oferty instytucji. 

Zdiagnozowano następujące problemy, do rozwiązania których miała przyczynić się realizacja 

inwestycji: 

 Niedostateczne wykorzystanie potencjału Muzeum w zakresie opieki, ochrony  

i upowszechniania dziedzictwa kulturowego regionu 

 Odczuwalny brak niektórych obiektów historycznych reprezentatywnych dla 

architektury drewnianej Orawy, w szczególności kościoła, zabudowań plebańskich  

i budynków gospodarczych 

 Nieodpowiadająca rosnącym potrzebom infrastruktura rozwijającego się 

instytucjonalnie i ekonomicznie Muzeum 

 Słaba infrastruktura potrzebna dla rozwoju turystycznych funkcji Muzeum jako 

unikatowej formy prezentacji kultury Orawy 

 Brak zróżnicowania modelu finansowania działalności Muzeum poprzez pozyskiwanie 

nowych pozabudżetowych źródeł finansowania oraz wprowadzanie nowych usług  

i produktów wspomagających działalność podstawową. 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu miały się przyczynić do powstania szeregu 

produktów, w tym przede wszystkim takich, jak: 

 Zrekonstruowane i odbudowane zabytkowe zabudowania historyczne 

zagospodarowane na cele kulturalne - koncerty, wystawy (14 obiektów, pow. użytkowa 

238 m2) 

 Budynek remizy z sygnalizacją alarmu pożaru i włamania wraz z monitoringiem 

 Amfiteatr - stylizowany obiekt architektury orawskiej (pow. użytkowa 280 m2, na 

działce o pow. 2470 m2) 

 Kompleks rekreacyjno-zabawowy dla dzieci (300 m2) 

                                                           
108 Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej”, str. 4 
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 Sanitariaty (1 zespół), ścieżki (powierzchnia ścieżek: 1500 m2), drogi i mosty 

(powierzchnia: 7562 m2) 

 Zabezpieczenie przed zagrożeniami zewnętrznymi obiektów na terenie skansenu (nowa 

instalacja przeciwpożarowa, ochrona przeciwwłamaniowa w wybranych obiektach) 

 18 obiektów poddanych konserwacji i remontowi i 7 zakupionych obiektów. 

Tak rozbudowany Park Etnograficzny, w założeniu autorów projektu, miał się stać miejscem: 

 tradycyjnych ekspozycji (chałupy, ekspozycja w obiektach)  

 przedsięwzięć kulturalnych (amfiteatr, kościół) 

 edukacji regionalnej (nowa, poszerzona oferta lekcji z regionalizmu) 

  atrakcji zapewniającym wypoczynek całej rodzinie (plac zabaw dla dzieci, ścieżki 

tematyczne zwiedzania Muzeum). 

Celem bezpośrednim realizowanej inwestycji były: 

 Poprawa warunków sprzyjających ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego oraz 

rozwojowi turystyki kulturowej w wymiarze regionalnym poprzez Orawski Park 

Etnograficzny. 

 Stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy oraz wzrost dochodów dla lokalnych 

społeczności. 

Ten drugi cel pojawia się po raz pierwszy wśród analizowanych do tej pory projektów, wiążąc 

realizację inwestycji bezpośrednio z możliwością wzrostu dochodów lokalnej społeczności.  

Za wymierny rezultat inwestycji uznano liczbę osób korzystających w ciągu roku z oferty OPE, 

którą określono na poziomie 41 168 (wartość docelowa, do osiągnięcia w 2014 roku). 

W celu zapewnienia trwałości inwestycji realizowanej w ramach projektu, OPE zaplanował 

uruchomienie nowych form działalności, w tym wystawienniczej, edukacyjnej, wydawniczej, 

naukowej, a także organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych. We wniosku o dofinansowanie 

zadeklarowano także modyfikację struktury instytucji. Za czynniki sprzyjające utrzymaniu trwałości 

projektu przez OPE uznano status Muzeum jako instytucji publicznej oraz możliwości pozyskiwania 

dodatkowych środków na poszerzenie oferty. 

Bieżąca oferta kulturalna Orawskiego Parku Etnograficznego to przede wszystkim działalność 

wystawiennicza (wystawy stałe oraz czasowe), zajęcia edukacyjne przeznaczone dla dzieci  

i młodzieży, działalność biblioteczna oraz wydawnicza, współorganizacja Święta Borówki. 

Dodatkowe aktywności kulturalne placówki, jakie udało się odnotować w ciągu roku 

poprzedzającego realizację badania, to seminaria, wieczór kolęd, konkursy.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności placówki za rok 2016 (sprawozdanie za 

rok 2017 w momencie realizacji badania było niedostępne), sporządzono analizę oferty kulturalnej 

i działalności instytucji. W celu gromadzenia zbiorów zrealizowano 30 wyjazdów, w ramach 

darowizny pozyskano 108 eksponatów oraz zakupiono 12. Opracowywano materiały do wystaw  

(8 scenariuszy), ewidencjonowano muzealia, w tym założono karty dla 30 eksponatów oraz 

dokonano przeglądu zbiorów (wytypowano 9 do konserwacji oraz 11 do drobnych renowacji).  

Muzeum w 2016 roku zaprezentowało 34 wystawy stałe. Przygotowano także wystawy czasowe:  

 „Karnawał na orawskiej Ziemi” 

 „Wielki Post w tradycji ludowej Orawy” 

 Wystawa współczesnej rzeźby orawskiej ze zbiorów Muzeum i kolekcji prywatnych 

 Wystawa z Babiogórskim Parkiem Narodowym „Góry, moje góry” 

 Wystawa rysunków Wiktorii Kowalczyk 

 „Zioła z siedmiu miedz” 

 "PZL.23 Karaś na orawskim niebie we wrześniu 1939 roku” 
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  „Dawne instrumenty muzyczne na Orawie”. 

Organizując wydarzenia kulturalne i konkursy, Muzeum przygotowało następujące działania:  

 Wydarzenia plenerowe: Majówka w skansenie, „Ścinanie moja”, Święto Borówki, 

Wybieranie lnu 

 Imprezy kulturalne: Wieczór kolęd, Karnawał na Orawie „Ostatki”, Pieśni Wielkopostne, 

Orawskie zaduszki  

 Koncert: VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej 

 Wieczory poetyckie i literackie: „Między Cięciną a Jabłonką” (spotkanie z poezją), 

„Słowem i smykiem” (spotkanie muzyczno-literackie) 

 Konkursy: „Koszyczek wielkanocny”, „Nojpiykniyjsy Moj”, „Zioła Matki Bożej”, konkurs 

wiedzy o historii Orawy i Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy. 

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum przygotowało następujące działania: 

 Lekcje muzealne: 9 tematów zajęć z regionalizmu,  

 „Od ziarna do chleba”: zajęcia warsztatowe,  

 „Jak to ze lnem było”: zajęcia teoretyczno-warsztatowe, 

 „Mistrz i uczeń - malarstwo na szkle”: zajęcia teoretyczno-warsztatowe, 

 „Ozdoby z bibuły”: zajęcia warsztatowe, 

 „Orawskie zabawki szmaciane”: zajęcia warsztatowe, 

 „Ścieżkami przemysłu chłopskiego na Orawie: zajęcia teoretyczne, 

 „Pasterstwo na Orawie”: zajęcia teoretyczno-warsztatowe, 

 „Orawski opłatek”: zajęcia teoretyczno-warsztatowe, 

 zajęcia w ramach Bonu Kultury. 

Instytucja w 2016 roku wypożyczyła (udostępniła na zewnątrz) 171 woluminów z własnej biblioteki 

oraz wydała publikację Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski  

w nakładzie 500 egzemplarzy.  

Tabela 88. Działalność Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Działania edukacyjne  10 

Działalność wydawnicza 1 

Koncerty  1 

Konkursy  4 

Gromadzenie zbiorów  120 

Imprezy kulturalne  4 

Opracowanie zbiorów muzealnych  3 

Wieczory poetyckie i literackie  2 

Wydarzenia plenerowe  4 

Wypożyczenie woluminów  171 

Wystawy czasowe  8 

Wystawy stałe  34 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie została poddana także frekwencja (udostępniona przez placówkę; dane zawierają także dwa 

lata przed realizacją projektu). Największą frekwencję odnotowano w 2007 roku, a więc roku 

rozpoczęcia inwestycji. Od tego czasu frekwencja systematycznie spada, ale utrzymuje się na stałym 

poziomie w granicach 20 000-25 000 osób rocznie.  
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Wykres 117. Frekwencja w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w latach 2005-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie zostało poddane także sprawozdanie finansowe instytucji za 2016 rok. Pod uwagę został 

wzięty rachunek zysków i strat. Z dokumentów tych wynika, że placówka zamknęła rok 2016 z 

zyskiem netto w wysokości niemal czterdziestu sześciu tysięcy złotych. Natomiast analiza 

sprawozdania finansowego za rok następujący po inwestycji (2014) wykazała stratę na kwotę ponad 

dziewięćdziesięciu tysięcy złotych. 

Tabela 89. Sytuacja finansowa Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w 2014 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2014 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  251 822,11 1 272 288,15 

Koszty działalności operacyjnej 864 625,02 1 407 132,51 

Pozostałe przychody operacyjne 0,10 180 842,78 

Zysk (strata) netto  - 92 768,44 45 991,06 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2014 i 2016 rok - Muzeum - Orawski Park Etnograficzny 

Jak wynika z zanalizowanego materiału, Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

Górnej posiada bogatą i różnorodną ofertę, a potencjał inwestycji jest wykorzystywany. 

Instytucja prowadzi szeroko zakrojoną działalność ekspozycyjno-wystawienniczą. Frekwencja 

jednak z roku na rok maleje. Pomimo tego, zapewne dzięki skutecznej działalności związanej  

z pozyskiwaniem środków i przemyślanej gospodarce finansowej instytucja w swych 

sprawozdaniach może pochwalić się zyskiem.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, a także uzyskane w wywiadach 

swobodnych wypowiedzi podmiotów gospodarczych, reprezentujących trzeci sektor, 

przedstawicieli badanej instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Gmina Jabłonka na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszła, zdaniem mieszkańców, zmiany  

w kilku obszarach. W opinii większości (82,9%) przeobrażenia są widoczne na rynku 

nieruchomości. Poprawie uległy również wygląd przestrzeni (74,3%) oraz jakość życia kulturalnego 

(65,8%). Wzrósł poziom bezpieczeństwa. Zniwelowane zostały bariery komunikacyjne poprzez 

polepszenie sieci połączeń. Jak widać, zmiany dotyczą wielu obszarów począwszy od gospodarki, 

przez kulturę, po jakość życia mieszkańców.  
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Wykres 118. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Jabłonka na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Orawski Park Etnograficzny zlokalizowany jest na konkretnym terenie, oddziałuje na swoje 

otoczenie, a zatem dzięki funkcjonowaniu instytucji region może odnieść konkretne korzyści.  

W badaniu poddano analizie hipotezę na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne 

obszary. Respondenci dokonywali oceny na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa 

skrajne wybory z każdej strony skali (tzw. skala Likerta).  

Mieszkańcy dostrzegają różnorodne korzyści płynące z funkcjonowania skansenu. Wpływa on 

przede wszystkim na turystykę w gminie, dostarcza również, zarówno mieszkańcom jak  

i odbiorcom, korzyści edukacyjnych, pozytywnie wpływa na wizerunek gminy i obszar życia 

społecznego/towarzyskiego. 

Wykres 119. Korzyści wynikające z funkcjonowania Orawskiego Parku Etnograficznego wskazane przez 

mieszkańców gminy Jabłonka oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, dzięki zrealizowanej w nim inwestycji, 

zwiększyło atrakcyjność okolicy, a w konsekwencji natężenie ruchu turystycznego w gminie. 

Wzrost liczby osób odwiedzających gminę wpłynął na rozwój branży turystycznej  

i atrakcyjność mieszkaniową okolicy. Choć w opinii jednego z badanych przedsiębiorców ruch 

turystyczny nie przekłada się np. na zwiększony popyt na usługi w samej gminie, ponieważ turyści 

odwiedzają skansen zwykle w zorganizowanych grupach i przebywają jedynie w samym skansenie. 

Tam jest oblężenie, którego wcześniej nie było. Kawałek czasu temu. Ja byłam 

zaskoczona, jak kiedyś pojechałam, że rzeczywiście tam się przemieszcza ludzi 

mnóstwo. [samorząd] 

Powstaje również pytanie o relację przyczynowo-skutkową rozwoju turystyki w okolicy. W opinii 

części badanych skansen nie generuje zwiększonego ruchu turystycznego w regionie, a raczej 

korzysta z sąsiedztwa innych atrakcji turystycznych, o większej sile przyciągania odbiorców. Jego 

rola zatem w większej mierze polega na przestrzennym rozszerzaniu szlaku turystycznego Oraw. 

Nawet jeśli OPE nie jest docelowym miejscem podróży turystów (choć obserwowane grupy 

zorganizowane przeczą tej opinii), jego funkcjonowanie jako jednej z atrakcji tej części Małopolski, 

przyczynia się do podniesienia walorów turystycznych okolicy. Stąd postulat o większą współpracę 

między różnymi instytucjami kultury, o łączenie oferty w sposób jak najbardziej dogodny dla 

turysty. 

Jeśli chodzi o dużą turystykę, to największy wpływ na rozwój to ma Babia Góra. To 

jest największa atrakcja. Dobrze by było zrobić taki pakiet i połączyć te atrakcje  

i wspólnym biletem, przejazdem, bo jest problem z przejazdem przez Przełęcz 

Krowiarki. Nie ma komunikacji. To jest takie myślenie z góry, żeby instytucje się jakoś 

dogadały. Jest Park Narodowy i jak jest piękna pogoda, to jest full, jest aż nadpodaż. 

A jak nie ma pogody, to ludzie idą do skansenu. [współpracujący przedsiębiorca] 

Badani zauważyli, że efektem rozwoju gospodarczego może być m.in. zwiększona liczba domków 

letniskowych i miejsc noclegowych w ogóle, a także zapotrzebowanie na pracowników usług (np. 

kelnerów), przy czym nie wszyscy badani potrafili rozstrzygnąć, czy nastąpiło to pod wpływem 

realizacji projektu. Niespełna połowa (41,7%.) mieszkańców uważa, że inwestycja przyczyniła się 

do realizacji innych przedsięwzięć w miejscowości (rozwoju infrastruktury, wzrostu liczby 

przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni).  

Tak, że tych gospodarstw przybywa dzięki tej inwestycji i dzięki tym kolejnym, które 

są realizowane w Muzeum, bo to już nie jest takie opuszczone obiekty, ale są 

zrewitalizowane, odnowione, także turyści chętnie odwiedzają. [NGO] 

Na pewno w skansenie powstały miejsca pracy, dlatego że potrzebowali kolejnych 

ludzi do obsługi. U nas też się wszystko rozwija i u nas też powstają kolejne miejsca 

pracy. Jest coraz więcej gości. [współpracujący przedsiębiorca] 

O realnym, pozytywnym wpływie inwestycji na sytuację lokalnych firm wypowiada się, na 

przykładzie swojej działalności, przedsiębiorca: 

Tak, ze skansenem nam się bardzo dobrze współpracuje. Oni w sferze kultury  

i rozwoju, a ja korzystam na tym rozwoju, bo posyłam tam swoje grupy na zwiedzanie, 

na ścieżki. Jak organizują koncerty, to zawsze mam plakat i informujemy gości, że jest 

takie wydarzenie. Kto chce, to korzysta. A oni też korzystają, bo przyjeżdżają grupy. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Rozwój turystyki w gminie potwierdza analiza przeprowadzona pod kątem nowo powstałych 

podmiotów gospodarczych . W latach 2009-2017 na terenie gminy zarejestrowano łącznie 932 

podmioty, w tym najwięcej w roku 2017 (144) - jeśli go pominąć, to liczba podmiotów 
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rejestrowanych w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, kształtowała się na 

podobnym poziomie. 

Wykres 120. Liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy 

Jabłonka w latach 2009-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

W sektorach kultury i sektorach kreatywnych w latach 2006-2018 powstały łącznie 223 nowe 

podmioty gospodarcze. Najwięcej z nich należy do: sekcji R, działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (90,04.Z - działalność obiektów kulturalnych).  

Tabela 90. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2006-2018 w gminie Jabłonka (2007-2012 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Wydawanie 

książek 
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Wydawanie gazet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 1 1 
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pozostałego 

oprogramowania 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
0 0 0 2 2 4 2 0 2 0 4 0 4 

Działalność w 

zakresie 

architektury 
0 2 2 0 5 4 0 0 2 1 0 3 3 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 1 2 4 6 2 3 2 1 1 1 4 1 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

1 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 5 0 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

2 0 1 1 8 1 2 1 0 0 3 3 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

90.03.Z 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

90.04.Z 4 5 4 4 1 1 5 2 7 1 3 2 4 

Suma 9 8 10 24 40 19 16 7 16 6 16 28 24 

Źródło: opracowanie własne: CEiDG 

W gminie Jabłonka widoczny jest bardzo wysoki przyrost podmiotów gospodarczych w sektorach 

kreatywnych i ma on bezpośredni związek z rozwojem turystyki w regionie. Pierwszy znaczny skok 

zaobserwowano w roku 2009 (24 nowe podmioty) i roku 2010 (40 nowych podmiotów), jeszcze  



 

305 

w trakcie realizacji projektu. Nawet jeśli przychylić się ku tezie wyartykułowanej w badaniu 

jakościowym, że to nie skansen a Babia Góra generuje ruch turystyczny, Orawski Park 

Etnograficzny, będąc niewątpliwą atrakcją, ma w rozwoju turystyki swój udział.  

Inwestycja wywarła wpływ na postrzeganie kultury orawskiej przez lokalną społeczność i jej 

zaangażowanie w kultywowanie pewnych tradycji. Kultura orawska stała się według 

niektórych badanych modna, co ma pewne przełożenie nawet na profil działalności np. zakładów 

krawieckich, a przede wszystkim na aktywność samych mieszkańców, która coraz częściej związana 

jest z tradycjami kultury orawskiej oraz inicjatywami powiązanymi m.in. z Muzeum. 

Ja teraz widzę taki bum na to. Na tą naszą kulturę orawską, że to tak wszystko ożyło, 

że ludziom się chce z tymi koszyczkami iść, czego ja w ogóle nie pamiętam wcześniej, 

że na to święto borówki, jakieś przeglądy folkowe [...]. [NGO] 

[...] na takich uroczystościach związanych z tradycją pojawia się coraz więcej osób  

w strojach regionalnych. Ja osobiście należałam do zespołu całe życie, natomiast 

wydaje mi się, że przez tą świadomość i przez to, że to ma tendencję rozwojową i ta 

świadomość wzrasta dzięki temu, to rzeczywiście więcej osób traktuje to jako dobro, 

jako coś, z czego mamy być dumni, czym się mamy chwalić i powinniśmy się chwalić. 

Że coraz częściej w domu jest ten strój. Było tak, że to było takie wygasłe. Ja tak to 

obserwowałam. [...] A teraz jest coraz więcej nawet zakładów krawieckich, które się 

zajmują tylko stricte tym na przykład. Albo jakiekolwiek ozdoby, nawet jakieś 

elementy wystroju domów. [instytucja kultury] 

Innym obszarem rozwoju jest rynek nieruchomości. Według części badanych zwiększa się 

atrakcyjność mieszkaniowa okolicy, choć trudno określić, czy ma to bezpośredni związek ze 

zrealizowaną inwestycją. Nie przełożyła się ona, zdaniem mieszkańców, na wzrost cen 

nieruchomości.  

No budować, to się chętnie budują, tutaj działki są w cenie, i jakby nie było atrakcyjne 

miejsce, chociaż jest takie, że tak powiem, na końcu świata, ale coraz więcej tutaj 

staje nawet budynków, że ktoś kupuje z zewnątrz działki i domy się budują. Dużo 

właśnie teraz tutaj, jest takich właśnie, że tak powiem „gości”. [...] Sezonowi bardziej. 

[okoliczny przedsiębiorca] 

Ciekawy wpływ na rynek budownictwa zaobserwował jeden z badanych przedstawicieli samorządu, 

wskazując na swego rodzaju synergię między rozwojem instytucji kultury a lokalną gospodarką. 

Dzięki tym obiektom, które też postawiliśmy w ramach projektu, zrekonstruowaliśmy, 

to możemy ludziom jeszcze ciekawiej opowiedzieć o Orawie i oni się mogą inspirować 

budując swoje domy, budując swoje ośrodki wczasowe czy tam agroturystyki, to jest 

nawzajem napędzające się. [samorząd] 

Podobnie jak w przypadku gminy Zakliczyn, w gminie Jabłonka również obserwuje się na 

przestrzeni ostatnich 14 lat wzrost poziomu wpływów z podatków PIT. Rozpatrując lata,  

w których miał miejsce badany projekt, od roku rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia, dochody 

z podatków PIT do budżetu gminy Jabłonka wzrosły o ok. 1/3. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 

na stały wzrost omawianych wpływów, jaki obserwuje się od momentu ukończenia projektu aż do 

roku 2017.  
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Wykres 121. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Jabłonka (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizując zmiany w dochodach z podatków od osób prawnych, daje się zaobserwować znaczący 

wzrost na przełomie lat 2006-2007, czyli w roku rozpoczęcia realizacji projektu. W trakcie trzech 

pierwszych lat przeprowadzania inwestycji poziom wpływów z podatku CIT malał, natomiast przez 

ostatnie 3 lata (2010-2012) - rósł. W latach po realizacji projektu trudno dokonać jednoznacznej 

oceny i wskazać na tendencję w zmianach dochodów budżetu gminy z podatku od osób prawnych - 

obecnie utrzymują się one na najwyższym poziomie na przestrzeni ostatnich 14 lat.  

Wykres 122. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Jabłonka (w tys. zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne, 

Dochód gminy Jabłonka przypadający na mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycję i rok po 

jej realizacji wzrósł z 2 022,86 zł w roku 2006 do 3 126,29 zł w roku 2013, czyli o ponad 50%. 

Przychody do budżetu gminy Jabłonka również uległy niemal podwojeniu w analizowanym okresie 

2006-2016. Największy wzrost ogólnej kwoty przychodów można było zaobserwować w roku 2014 

(o prawie 12 milionów zł), natomiast w kolejnym roku odnotowano jedyny w tym okresie spadek 

przychodów budżetu gminy (o prawie 4,5 miliona zł). Kwoty przychodów w Dziale 756 (dochody 

od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem) co roku były wyższe, ale w związku ze zmianami ogólnej 

kwoty budżetu, ich udział w nim wahał się od 11,7% do 15,8%, przy czym w roku 2016 był on 

niższy niż w 2006 (o 1,3 punktu). Projekt realizowany w gminie w latach 2007-2012 wydaje się nie 

mieć bezpośredniego wpływu na wysokość przychodów budżetu gminy. W wyniku inwestycji  
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3 spośród 8 przedsiębiorców zaobserwowało wzrost zysków ze swej działalności, pozostali nie 

dostrzegli wpływu, żaden z badanych nie odczuł spadku dochodów. 

Tabela 91. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy wiejskiej Jabłonka z wyodrębnieniem kwoty i odsetka 

przychodów w Dziale 756109 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 
ODSETEK PRZYCHODÓW Z 

DZIAŁU 756 

2006 34 206,51 bd. bd. 

2007 35 479,27 bd. bd. 

2008 39 788,80 6 300,81 15,8% 

2009 47 303,93 6 033,24 12,8% 

2010 52 346,50 6 135,46 11,7% 

2011 55 987,31 7 059,02 12,6% 

2012 52 776,93 7 469,44 14,2% 

2013 56 116,95 7 977,42 14,2% 

2014 68 082,96 8 346,97 12,3% 

2015 63 687,28 9 046,89 14,2% 

2016 71 118,57 10 333,42 14,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Sytuacja ludności gminy Jabłonka na rynku pracy cechowała się w latach 2007-2016 pewnymi 

wahaniami i trudno wskazać jednoznaczną tendencję, która by ją opisywała. Tym samym trudno 

powiązać ją z wpływem realizacji projektu - lata 2007-2012 charakteryzowały się podobnym 

poziomem bezrobocia co lata następujące po zakończeniu inwestycji. Na przestrzeni całego 

analizowanego okresu bezrobocie spadło o 5 punktów, wzrosła natomiast liczba ludności aktywnej 

zawodowo (o 1,1 tys. osób).  

Wykres 123. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy wiejskiej Jabłonka w latach 2007-2016 (w tys.) wraz 

z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Odnosząc się natomiast do opinii przedsiębiorców - 5 z nich zaobserwowało wzrost poziomu 

zatrudnienia w związku z inwestycją, 2 nie dostrzega takiej zależności, 2 nie ma zdania na omawiany 

temat. Dzięki inwestycji powstały 4 nowe miejsca pracy w instytucji. 

                                                           
109 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
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Rozwój gospodarczy gminy Jabłonka stymulowany jest głównie przez turystykę. Turyści 

faktycznie w ¼ trafiają do skansenu, ponieważ zwiedzają wszystkie miejsca w okolicy. Skansen nie 

jest zatem bezpośrednim celem przyjazdu na ziemię orawską, ale stanowi atrakcję, która przyciąga 

turystów. 

Wpływ inwestycji na kulturę  

W Zubrzycy Górnej na przestrzeni ostatnich lat dokonały się rewolucyjne zmiany w obszarze 

kultury. Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, zrealizowano badany projekt i otwarto nowy 

budynek Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Przekształcenia dokonały się zatem  

w dwóch instytucjach, wokół których organizuje się życie kulturalne gminy. Pozytywne zmiany  

w szeroko pojętej kulturze dostrzega 75% mieszkańców, 1,0% uważa, że dokonały się zmiany na 

gorsze, a 24% nie dostrzega zmian w tym obszarze.  

Skansen pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej gminy zdaniem zdecydowanej większości 

mieszkańców i odwiedzających instytucję (97,1% i 97%). Odbiorcy oferty Muzeum Orawskiego 

Parku Etnograficznego w Zubrzycy oceniają ją pozytywnie (98,1%). 

Wykres 124. Istotność Orawskiego Parku Etnograficznego w ofercie kulturalnej gminy Jabłonka w opinii 

odwiedzających placówkę 

 

Źródło: Opracowanie własne, 

Zbadano znaczenie Skansenu dla mieszkańców na tle innych instytucji kultury w okolicy. Pod tym 

względem Skansen w Zubrzycy Górnej zajął 3 miejsce. W pierwszej kolejności mieszkańcy 

wskazywali Orawskie Centrum Kultury (58,4% odpowiedzi), następnie Bibliotekę Publiczną  

w Zubrzycy Górnej (20,3%). 

Tabela 92. Najważniejsze instytucje kultury w gminie Jabłonka wskazane przez mieszkańców. 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Orawskie Centrum Kultury 58,4% 

Biblioteka Publiczna w Zubrzycy Górnej 20,3% 

Orawski Park Etnograficzny 9,7% 

Dom Kultury w Zubrzycy Dolnej 6,2% 

Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna 2,6% 

Dom Kultury w Lipnicy Wielkiej 1,8% 

Wypasiona Dolina 1% 

Źródło: Opracowanie własne, 

53,0%
44,0%

3,0%

zdecydowanie istotny

raczej istotny

zdecydowanie nieistotny
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Choć w skali kraju można wyróżnić kilkadziesiąt muzeów etnograficznych i skansensów, to 

Orawski Park Etnograficzny wyróżnia się na ich tle ze względów historycznych - jest to pierwsze 

Muzeum tego typu na otwartym powietrzu w powojennej Polsce oraz biorąc pod uwagę 

powierzchnię, ilość obiektów i szeroką działalności placówki.  

Oferta Orawskiego Parku Etnograficznego odpowiada na potrzeby kulturalne 1/3 mieszkańców 

korzystających z oferty (64,4% w próbie), 47,6% przyznało, że zaspokaja ich potrzeby  

w niewielkim stopniu, a 19,4% mieszkańców Zubrzycy stwierdziło, że Orawski Park Etnograficzny 

w ogóle nie odpowiada ich oczekiwaniom w zakresie kultury (taką odpowiedź zaznaczały głównie 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niżej oraz wyższym magisterskim). Według mieszkańców 

skansen generuje również nowe potrzeby: dostarcza wiadomość o życiu przodków, czy budzi 

zainteresowanie historią. 

Oferta jest w pełni dopasowana do potrzeb odbiorców (96,9%). Aż u 83,6% badanych działalność 

placówki wywołała chęć poszerzania wiedzy. Niespełna połowa osób zamieszkujących Zubrzyce 

(49,2%), które miały okazję skorzystać z oferty OPE deklaruje, że działalność instytucji oddziałuje 

na częstsze podejmowanie przez nich działalności edukacyjno-kulturalnej.  

Istotną rolą instytucji jest także ochrona dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciel badanej instytucji 

kultury stwierdził, że inwestycja siłą rzeczy wywarła bardzo pozytywny wpływ na zachowanie 

kultury materialnej regionu. Podobną opinię wyrażają przedstawiciele samorządu, podkreślając, że 

inwestycja pozwoliła zachować tradycyjne budownictwo drewniane Małopolski.  

Głównym celem w ogóle projektu było zachowanie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i mieliśmy tutaj też w tym kontekście ratowali obiekty, które jeszcze na Orawie były. 

[instytucja kultury] 

Technologie budownictwa drewnianego tutaj w naszej okolicy - no to nie ma tego, 

dlatego po prostu te budynki niszczeją i bez tego Parku no to nie byłoby żadnego 

zachowania tego dziedzictwa. No i też są tam tradycje. Dziedzictwo dla przyszłych 

pokoleń. [samorząd] 

Ponadto z infrastruktury skansenu mogą korzystać lokalni artyści oraz zespoły, prezentując swój 

dorobek na jego terenie (m.in. w nowo wybudowanym amfiteatrze). 

[...] także artyści nasi ludowi z tego co wiem w drugiej części skansenu tego nowego 

prezentują swoje wyroby, więc oni z pewnością skorzystali. Pół na pół bym 

powiedział. Zespoły regionalne mogą się prezentować i prezentują się na tej scenie. 

[instytucja kultury] 

Realizacja inwestycji przyczyniła się do zwiększenia potencjału skansenu jeśli chodzi  

o wielokrotne odwiedziny tych samych gości. Ekspozycje zmieniają się na tyle często, że kolejne 

wizyty w Muzeum są równie ciekawe jak pierwsza. Dotyczy to przede wszystkim oferty dla dzieci 

i młodzieży. Jeden z badanych podkreśla, że ta grupa odbiorców znacząco zwiększyła intensywność 

odwiedzin w skansenie. 

Dzięki projektowi skansen ożył, przyciągnął kolejnych turystów, no i stworzył ścieżki 

edukacyjne, które dają im grupy szkolne. Grupa wcześniej przyjechała raz i już jej nie 

było, a teraz co roku może przyjeżdżać na kolejną ścieżkę. Co roku są inne zajęcia, 

dotowane przez Urząd Marszałkowski. I to jest rotacyjne. Co roku jest inny temat. 

Miałam grupy, które przyjeżdżały przez 5 czy 6 lat i dzieci się powtarzały, to co roku 

miały inne atrakcje. Raz były malowane skrzynie, raz makatki, raz wyklejanki, więc 

zawsze był inny temat i było to interesujące. [współpracujący przedsiębiorca] 

Są jednak i takie opinie, które wskazują, że Muzeum w niedostatecznym stopniu uwzględnia 

działalność artystów ludowych w swoim programie. Niektórzy badani chcieliby widzieć 

aktywność artystyczną jako stały element oferty skansenu, a nie okazjonalne wystawy prac. 
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[...] ja zawsze widziałam tą szansę, nawet bardzo dużą na to, żeby tak było, bo 

chociażby z perspektywy twórcy czy tam profesjonalnego czy nie, to powinno być tak, 

że ekspozycja prac, ekspozycja twórców, ekspozycja ich warsztatu, nie tyle, że tam 

świątka wyrzeźbię i postawię, tylko warsztatu pracy powinna być codziennością 

skansenu, a nie jest, w dalszym ciągu nie jest. [NGO] 

Pojawiają się także oczekiwania, że instytucja roztoczy swego rodzaju mecenat nad twórcami, 

tak finansowy, jak i w zakresie wyznaczania pewnych standardów w zakresie autentycznej 

twórczości ludowej. 

[...] ja bym chciała, żeby ta współpraca była taka, że oni dbają o mój interes, dlatego 

że ja jestem artystą na tym terenie, że to jest właśnie mój dom, oni są profesjonaliści 

od tego, żebym ja te moje wyroby robiła w oparciu o na przykład jakiś tutaj rys w tę 

linię jakąś orawską czy z elementami i jakby no to powinni cisnąć na to, a nie tylko 

ewentualnie chcieć kupić 15 sztuk. [NGO] 

Należy jednak podkreślić, że uczestnicy badania fokusowego mieli zdecydowanie odmienne opinie 

od przytoczonych wyżej. Uważali, że Muzeum dba o ich interesy i pełni istotną rolę w promocji 

artystów ludowych i kultury regionu.  

W związku z dostrzeżoną przez badanych modą na regionalizm, pojawiły się nowe potrzeby 

kulturalne, które Muzeum stara się zresztą kreować oraz zaspokajać poprzez swoją ofertę: festiwale, 

przeglądy recytatorskie, nauka gry na starych instrumentach. Na rolę Muzeum jako podmiotu 

kreującego potrzeby kulturalne „wyższego rzędu” wśród osób, którym na co dzień do kultury jest 

raczej dalej niż bliżej, wskazuje przedstawiciel samorządu. 

[...] do pewnego stopnia odpowiadamy na potrzeby naszych odbiorców, ale też 

musimy troszeczkę kreować, bo nie zawsze ludzie są świadomi. Ich takie potrzeby 

powierzchowne to są lody, wata cukrowa, coś, co dziecko chce. Ale jeżeli im się 

uświadomi, co tak naprawdę im w duszy gra i wydobędzie się tęsknota za dawnością, 

za sferą materialną, niematerialną naszych przodków, to oni bardzo chętnie tutaj 

przyjdą i będą w tym życiu współuczestniczyć, i będą chętnie rozmawiać, bo tak 

naprawdę o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie dotrzeć tylko do firm, do podmiotów 

gospodarczych, do stowarzyszeń, które w naturalny sposób będą z nami 

współpracować, ale do zwykłego człowieka. [samorząd] 

Z drugiej strony wypowiedzi badanych przedstawicieli samorządu oraz trzeciego sektora sugerują 

także, że być może nie tyle inwestycja zainicjowała modę na kulturę orawską, co sama została 

zrealizowana z powodu ogólnej dbałości lokalnej społeczności o swój dorobek kulturowy. Nie bez 

znaczenia była też możliwość skorzystania ze środków unijnych na realizację projektu. 

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania analizowanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. 

Wpływ inwestycji na jakość życia ocenia pozytywnie 35,1% badanych, pozostali zaś nie dostrzegają 

relacji.  

Analizując wybrane obszary wpływu, badani w pierwszej kolejności wskazują na wzrost ruchu 

turystycznego w okolicy oraz poprawę jakości przestrzeni publicznej. Mieszkańcy dostrzegają 

odziaływanie inwestycji na wszystkie wskazane aspekty poza poczuciem bezpieczeństwa, co 

zapewne wynika z faktu, że mieszkając w małej społeczności lokalnej, wcześniej nie odczuwali  

w tym zakresie deficytu.  
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Wykres 125. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców gminy Jabłonka 

i odbiorców Orawskiego Parku Etnograficznego110 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W gminie Jabłonka funkcjonuje 38 stowarzyszeń i fundacji. Z 4 organizacji pozarządowych  

z sektora kultury, jedna powstała po realizacji projektu w Orawskim Parku Etnograficznym  

w Zubrzycy111. 

Skansen w Zubrzycy Górnej jest instytucją, która na poziomie mikrospołecznym oddziałuje 

bezpośrednio na mieszkańców, ale również, a może i przede wszystkim, na poziomie 

mezzostrukturalnym prowadzi intensywne działania dotyczące współpracy z trzecim 

sektorem. Przedstawiciele NGO zauważają, że dzięki działalności skansenu ich środowisko ma 

większe możliwości realizacji swoich przedsięwzięć, organizacje i nieformalne grupy powiększają 

się, a ich projekty mogą być realizowane z wykorzystaniem infrastruktury skansenu. 

[...] ale na pewno trzeci sektor bardzo dużo, te wszystkie zespoły, rozrastają nam się 

zespoły w każdej miejscowości i wszyscy jak mają jakieś przedstawienie, nagranie, 

zdjęcia, wszystko robią w Muzeum. [NGO] 

Część badanych dostrzega pozytywny wpływ działalności skansenu na ożywienie społeczności 

lokalnej w ogóle. Przejawia się to w większej, niż kiedyś, chęci angażowania się w różnego rodzaju 

przedsięwzięcia, w pomoc przy ich organizacji, w urozmaicanie ich swoimi działaniami  

(jak w przypadku np. kół gospodyń wiejskich). Sprzyja temu m.in. otwartość Orawskiego Parku 

Etnograficznego i dostępność eksponatów, które można używać, a nie tylko biernie oglądać. 

Ciągle powstają jakieś nowe koła gospodyń wiejskich, które tworzą te różne kwiaty 

na przykład, które są w tym Muzeum. Czy malowanie na szkle. [...] Powrót do tych 

uroczystości, nie wiem, czy jakieś skubarki wiem, że tam są. I one się odbywają w tym 

                                                           
110 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
111 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj (dostęp: 09.05.2018) 
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Parku. I różne stowarzyszenia z tego korzystają, i to jest taka otwartość chyba i ze 

strony parku, i w ogóle mieszkańców. Bo mieszkańcy są reprezentowani poprzez te 

stowarzyszenia właśnie, że oni się zrzeszają. [samorząd] 

Te sprzęty one nie są tak, że one po prostu są i stoją tylko jak są już te działania takie 

te imprezy plenerowe, to te obiekty są otwarte, te maszyny są udostępniane, także 

panie, które potrafią tkać, to też mogą sobie wejść do takiego obiektu i po prostu 

pokazywać jak się dawniej tkało. [NGO] 

Społecznicy doceniają także integracyjny wymiar działalności skansenu i fakt, że w swoich 

działaniach jest otwarty na współpracę, na osiąganie wspólnego celu, jakim jest promocja kultury 

regionalnej. Podkreśla się także wkład placówki w kształtowanie tożsamości lokalnej, 

budowanie poczucia dumy z miejsca i jego tradycji. Tego samego rodzaju opinie wygłaszają 

uczestnicy wywiadu grupowego. 

To jest dla mieszkańców, oni wtedy widzą, że te organizacje, że wszyscy jakoś razem 

współpracują i promują region, że to nie jest tak, że każdy sobie promuje tylko swoje 

działania tylko to jest fajne, że jednak ta instytucja oni się też angażują i bardzo często 

wystawiają i promują też nas, nasze działania. [NGO] 

Jest pewna tożsamość, tak myślę, że to jest po prostu nasze i rzeczywiście traktujemy 

to jako wspólne dobro i to jest coś, co jest też naszą wizytówką, czym się możemy 

pochwalić. I taka tożsamość przede wszystkim nasza. No i takie dziedzictwo przede 

wszystkim. [...] raczej są zadowoleni ludzie z tego, że mamy szansę to utrzymać i to na 

wysokim poziomie, że to jest zadbane, że to się rozwija. [samorząd] 

Ogólnie rzecz ujmując, zdaniem większości badanych, stosunek społeczności lokalnej do 

placówki oraz zmian, które w niej zachodzą pod wpływem inwestycji, jest pozytywny. Wynika 

to według nich z jednej strony z tego, że społeczność lokalna zawsze była zżyta ze skansenem, 

 a z drugiej - że dzięki rozwojowi turystyki mieszkańcy odczuwają konkretne korzyści ekonomiczne 

(np. uruchamiając miejsca noclegowe). Niektórzy badani dostrzegają nawet, że zasięg wpływu 

inwestycji poszerzył się i przekroczył granice gminy Zubrzyca. 

Zubrzyca zawsze była związana z Muzeum. Natomiast te takie sąsiadujące 

miejscowości nie bardzo, a teraz widzę, że tak. Nawet, na przykład z Małej Lipnicy 

jakieś imprezy swoje robią tutaj. [NGO] 

Bardziej sceptycznie wobec Muzeum nastawione są osoby niezwiązane bezpośrednio  

z jego działalnością. Jeden z nich argumentuje to specyficzną sytuacją mieszkańców gminy  

i najbliższych okolic instytucji. 

Myślę, że większość ludzi tak, jak ja, nic o tym za bardzo nie wiem, nie interesuje się. 

[...] Znaczy wiadomo, że duma jest, na przykład jak wyjeżdżam gdzieś, to jest, że mamy 

skansen, że jest odwiedzany przez turystów, oczywiście, że to zawsze jest, ale no tyle. 

[...] Akurat tu jest takie trudne społeczeństwo. Tutaj 90 albo 80% na przykład 

mężczyzn, my pracujemy wszyscy zagranicą, praktycznie. Tak że tu myślę, że nawet 

ludzie nie mają czasu na to, żeby zwracać uwagę na to, co tu się dzieje, bo każdy po 

prostu wie Pan wyjeżdża zagranicę i tu nie raz, tak jak moi rodzice, to są gośćmi tutaj. 

[...] nie ma na to czasu, po prostu jak ktoś przyjeżdża do domu to nie interesuje się 

żadnym Muzeum tylko po prostu rodziną, że tak powiem. [okoliczny przedsiębiorca] 

Nawet jeśli badani nie mają czasu korzystać z oferty Orawskiego Parku Etnograficznego, 

dostrzegają intensyfikację życia kulturalnego okolicy pod wpływem działalności placówki. 

Sceptycyzmem wykazują się jedynie w kwestii możliwego wpływu inwestycji na napływ nowej 

ludności do Zubrzycy Górnej – zjawisko to dostrzega mniejszość mieszkańców (41,7%). 
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Wykres 126. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Zubrzycy Górnej  

w badanych obszarach 

 

Źródło: Opracowanie własne, 

Mieszkańcy potrafią wskazać wiele podejmowanych przez Orawski Park Etnograficzny 

inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, co również świadczy o intensywnych działaniach 

placówki  na rzecz mieszkańców gminy.  

Tabela 93. Działania podejmowane przez Orawski Park Etnograficzny angażujące społeczność lokalną - 

według mieszkańców gminy Jabłonka 

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

Festyny 27,5% 

Święto Borówki w Zubrzycy Górnej  24,1% 

Nie znam 10,3% 

Pieczenie chleba 10,3% 

Spotkania 6,9% 

Koncerty 3,4% 

Orawskie Centrum Kultury 3,4% 

Wystawy 3,4% 

Koło tańca ludowego 3,4% 

Malowanie na szkle 3,4% 

Koło gospodyń wiejskich 3,4% 

Źródło: Opracowanie własne 

Kwestię uczestnictwa okolicznych mieszkańców w ofercie skansenu podjęto także w części 

jakościowej badania. Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność placówki polega m.in. na 

udziale w tradycyjnych obrzędach świątecznych, organizowanych na terenie Muzeum. Dzięki 

inwestycji udało się umiejscowić w skansenie infrastrukturę religijną, ważną z punktu widzenia 

okolicznych mieszkańców. 

Mogę wymienić tradycje święcenia jajek wielkanocnych, koszyczek wielkanocny, 

który w sobotę wielkanocną odbywa się zawsze kilka lat w kościółku, czy wspomniane 

święto borówki, gdzie też tutaj licznie przychodzą lokalni mieszkańcy. [instytucja 

kultury] 
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Tradycyjne koszyczki wielkanocne. Też z dzieciństwa nie pamiętam, żeby takie 

konkursy były organizowane, a teraz już z roku na rok mieszkańcy tam idą święcić 

święconkę, to musi być tradycyjnie zrobione. [NGO] 

Inni badani podkreślali, że Miasteczko jest miejscem, gdzie czas wolny mogą spędzać całe rodziny, 

w przeciwieństwie do okresu sprzed inwestycji. 

Tak jak my pamiętamy tutaj z koleżanką Muzeum ze swojego dzieciństwa i ze swoich 

szkolnych lat jako taki obiekt bardzo zamknięty. Natomiast teraz nam się wydaje, że 

to jest taki obiekt dla wszystkich, gdzie można spędzić miło czas z rodziną w niedzielę, 

gdzie można się przejść, przejechać na rowerze nawet, gdzie można iść z klasą ze 

szkoły. Bardzo dużo różnych rzeczy tam się dzieje. [NGO] 

Odmienny punkt widzenia prezentują ci badani, którzy nie są związani z działalnością Muzeum czy 

nie biorą udziału w życiu kulturalnym w ogóle. Dla nich oferta skansenu jest dużo mniej 

rozpoznawalna i gorzej oceniają jej wpływ na jakość życia czy integrację społeczności lokalnej. 

No jedynie festyn jest raz w roku, Święto borówki, to jedynie to. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

Podobnie jeden ze współpracujących z Muzeum przedsiębiorców również ocenia, że oferta 

instytucji raczej nie przyciąga lokalnej społeczności, za wyjątkiem szkół, które mogą korzystać  

z warsztatów organizowanych na terenie skansenu. 

Jeden z przedstawicieli instytucji jest przekonany, że placówka konsultuje decyzje dotyczące jej 

funkcjonowania z mieszkańcami, co wynika z jednej strony ze specyfiki pracy w obszarze kultury, 

a z drugiej - z typowej dla orawskiej społeczności lokalnej otwartości. 

Pani Dyrektor rozmawia z ludźmi z terenu i na pewno słyszy ich głosy i to ma chyba 

największy wpływ na decyzje jakie podejmują. To jest też zadanie ludzi kultury, że 

muszą być otwarci i to społeczeństwo Orawskie jest otwarte na drugiego człowieka, 

ale to jest związane ze specyfiką tego terenu i osoba, która tego nie rozumie to się nie 

odnajdzie w tym, zostanie skrytykowany. [instytucja kultury] 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Idealną jest sytuacja, 

w której instytucja potrafi tak zbudować ofertę, by łączyła potrzeby społeczności lokalnej,  

z potrzebami potencjalnych turystów, czy specjalistów w określonych dziedzinach. Najwięcej 

(37,3%) mieszkańców stwierdziło, że Orawski Park Etnograficzny został zaplanowany z myślą  

o polskich turystach. Następnie, 32,4% wskazało przeznaczenie placówki dla mieszkańców gminy, 

15,7% podało odpowiedź nie znajdującą się w zaproponowanej kafeterii, że oferta OPE skierowana 

jest „do wszystkich”. Natomiast 11,8% uważa, że oferta skierowana jest do mieszkańców 

Małopolski, a 2,9% wskazało na turystów zagranicznych. 

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to kolejna instytucja, o ofercie której badani  

w części jakościowej mówią, że jest skierowana do wszystkich: zarówno do lokalnej społeczności, 

jak i turystów spoza regionu czy Polski. O zorientowaniu oferty na lokalnego odbiorcę mówią obaj 

badani przedstawiciele instytucji, przede wszystkim w kontekście otwartych imprez na terenie 

skansenu. 

[...] mieszkańcy to wszystkie imprezy i kulturalne i konferencje są zawsze otwarte dla 

wszystkich i społeczność lokalna jest o tym informowana. Wiem, że odwiedzają takie 

większe imprezy jak święto borówki mają, w wakacje czy na wiosnę otwarcie sezonu 

turystycznego, to także miejscowi… Też bywam na tych różnych imprezach to widzę 

miejscowych mieszkańców. [instytucja kultury] 

Aby oszacować realne oddziaływanie placówki na lokalną społeczność, sprawdzono czy 

mieszkańcy korzystają z oferty placówki. Orawski Park Etnograficzny odwiedziło 64,4% 

mieszkańców o, z czego 39,8% uczyniło to kilkukrotnie, 24,6% było w nim jeden raz. Natomiast 
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29,7% spośród 35,6% osób, które nie skorzystały do tej pory z oferty, słyszało o instytucji. Jedynie 

5,9% badanych nigdy nie słyszało o OPE.  

Osoby, które słyszały o Orawskim Parku Etnograficznym, ale nigdy w nim nie były, spytano  

o przyczynę niekorzystania z oferty instytucji.  

Wykres 127. Przyczyny niekorzystania z oferty Orawskiego Parku Etnograficznego przez mieszkańców gminy 

Jabłonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość wybrać dowolną liczbę 

odpowiedzi 

Źródło: Opracowanie własne 

Zdaniem aż 95,2% mieszkańców Orawski Park Etnograficznych po realizacji projektu 

wpłynął na podniesienie prestiżu gminy; 98,1% z nich poleciłoby znajomym lub rodzinie 

odwiedzenie instytucji po realizacji inwestycji. Jak wynika z badań, przed realizacją inwestycji 

94,1% było skłonnych polecić odwiedzenie placówki.  

Warto zauważyć, że przypadku odbiorców - 79,7% badanych poleciłoby znajomym i rodzinie 

odwiedzenie Orawskiego Parku Etnograficznego przed realizacją inwestycji, a po realizacji jedynie 

o 5,7% mniej. Prawie wszyscy odbiorcy (90,9%) deklarują, że planują odwiedzić skansen ponownie.  

Mieszkańcy gminy Jabłonka zostali zapytani o to, czego w okolicy ich miejsca zamieszkania brakuje 

w zakresie kultury. Większość z nich (35,4%) wskazało na koncerty, a 22,5% badanych uznało, że 

niczego im w Zubrzycy nie brakuje. Natomiast 9,6% wskazało na ofertę dla dzieci i młodzieży.  

Tabela 94. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Jabłonka w opinii mieszkańców 

INSTYTUCJA 
PROCENT 

WSKAZAŃ 

koncertów  35,4% 

jest wszystko  22,5% 

oferta dla dzieci i młodzieży 9,6% 

kino  6,4% 

muzeum  6,4% 

więcej wydarzeń kulturalnych  6,4% 

wystaw  6,4% 

miejsca parkingowe 3,2% 

ciekawych miejsc 3,2% 

wschodnich kultur 3,2% 

festynów 3,2% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Badani mieszkańcy oceniają ofertę instytucji jako skierowaną do turystów (37,3%)  

i mieszkańców gminy (32,4%). W badaniu jakościowym pojawiły się pojedyncze wypowiedzi 

świadczące o nikłym zaangażowaniu w działania skansenu i niekorzystanie z jego oferty przez 

okolicznych mieszkańców (NGO, przedsiębiorca). Jednocześnie zarówno jeden z przedstawicieli 

NGO w wywiadzie indywidualnym, jak i uczestnicy wywiadu zogniskowanego podkreślali 

konsolidacyjną funkcję OPE na rzecz działań III sektora. Można zatem wysunąć wniosek, że 

skansen działa na rzecz budowania kapitału społecznego zarówno w mezzo i mikro skali.  

Do tej pory w analizie odziaływania Orawskiego Parku Etnograficznego na społeczeństwo skupiono 

się głównie na kwestiach związanych z integracją społeczną i subiektywnych odczuciach 

wywoływanych w odbiorcach przez inwestycję. Odrębną kwestią podjętą w badaniu jest 

makrostrukturalna analiza zmian w strukturze społecznej pod wpływem inwestycji. 

Procesy demograficzne zachodzące na terenie gminy wiejskiej Jabłonka w latach 2007-2016 

przypominają te, które dotyczyły gminy wiejskiej Gorlice. Tutaj także odnotowano wzrost liczby 

ludności (o 1,4 tys. osób), przy jednoczesnym powolnym wzroście odsetka osób w wieku 

poprodukcyjnym (o 0,9 punktu) i spadku odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym (o 3,8 punktu). 

Podobnie, jak w gminie Gorlice, odmienne tempo tych zmian w obu grupach przekłada się na 

systematyczny spadek wartości WOD (choć w 2016 roku po raz pierwszy od roku 2007 pozostał on 

bez zmian w stosunku do roku poprzedniego). Uwagę zwraca niewielkie przyśpieszenie tempa 

wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym (o 0,3 punktu w 2015 roku i o 0,4 punktu w 2016 

roku). Nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy opisanymi procesami a projektem, choć można 

spekulować, że realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na saldo migracji, co z kolei może 

przyczyniać się do wyhamowywania procesu starzenia się społeczności gminy Jabłonka.  

Wykres 128. Struktura demograficzna gminy wiejskiej Jabłonka w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Saldo migracji na pobyt stały do gminy na przestrzeni lat 2007-2016 od 2008 roku, czyli w rok po 

rozpoczęciu inwestycji, co roku osiąga dodatnie wartości (największą - 35 osób, w 2009 roku). 

Warto nadmienić, że uczestnicy badania jakościowego wskazywali na duży odpływ ludności 

spowodowany wyjazdami zarobkowymi za granicę. Jednocześnie dostrzegali, że pojawiają się 

turyści, którzy decydują się osiedlić w gminie albo na stałe, albo inwestują  

w nieruchomości, w których spędzają jedynie kilka miesięcy w roku.  
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Tabela 95. Migracje w latach 2005-2014 w gminie Jabłonka 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 
SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 
ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY 
WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ 

2005 -25 - 26 53 79 1 1 0 

2006 -4 1 83 82 -5 0 5 

2007 -6 -5 90 95 -1 3 4 

2008 10 8 85 77 2 5 3 

2009 35 32 93 61 3 6 3 

2010 6 2 90 88 4 4 0 

2011 20 17 92 75 3 4 1 

2012 15 13 74 61 2 6 4 

2013 26 21 115 94 5 12 7 

2014 26 24 93 69 2 7 5 

Źródło: opracowanie własne GUS 

W ramach zmian struktury demograficznej w badaniu analizowano także liczbę nowych 

absolwentów. Z braku dostępnych danych dotyczących obszaru gminy (dostępne są jedynie dane 

powiatu), analiza wpływu nie jest możliwa. Należy jednak dodać, że liczba mieszkańców gminy 

Jabłonka z wyższym wykształceniem według Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonego  

w roku 2011 wyniosła 10,2%. 

Wpływ inwestycji na instytucję  

Zrealizowane w instytucjach projekty infrastrukturalne powinny z założenia oddziaływać nie tylko 

na infrastrukturę, ale poprzez nią zmieniać funkcjonowanie placówki. Zdecydowana większość 

(96,2%) odbiorców dostrzega zmiany w instytucji na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi  

o charakter tych zmian, skansen otworzył się przede wszystkim na potrzeby wszystkich grup 

wiekowych. Dzięki inwestycji placówka stała się też bardziej rozpoznawalna.  

Za jej sprawą skansen wzbogacił się o amfiteatr i kościół, co pozwala na organizowanie 

urozmaiconych wydarzeń. Orawski Park Etnograficzny postrzegany jest również jako bardziej 

innowacyjny. Co ciekawe, dopiero na piątej pozycji w odpowiedziach udzielanych przez 

odwiedzających skansen znalazły się zmiany infrastrukturalne, co oznacza, że badani doceniają nie 

tylko samą inwestycję, ale w pierwszej kolejności zmiany, które dzięki nim zaszły w obszarze 

merytorycznej działalności instytucji.  

Wykres 129. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Orawski Park Etnograficzny 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Według zdecydowanej większości odbiorców (93,7%), były to zmiany konieczne, aby placówka nie 

pozostawała w tyle za innymi. Aż 93,8% odbiorców i 97% mieszkańców pozytywnie ocenia poziom 

wykorzystania możliwości infrastrukturalnych stworzonych dzięki inwestycji. 

Odnosząc się do poszczególnych atrybutów inwestycji - wszystkie oceniane są bardzo wysoko, 

wyżej przez mieszkańców niż odbiorców. Jedyny aspekt wymagający ewentualnych ulepszeń to 

zaplecze komercyjne, który budzi wątpliwości szczególnie odbiorców. Nawet jeśli zaplecze 

komercyjne oceniane jest pozytywnie, to jest to umiarkowany entuzjazm, a 27,8% odbiorców ocenia 

je źle. Wątek ten podniesiony został również w części jakościowej. W Parku mogłaby funkcjonować 

kawiarnia, a może nawet gospoda, szczególnie, że Park znajduje się w lokalizacji pozbawionej tego 

typu udogodnień istnieje jednak ryzyko, że tego taka inwestycja mogłaby poza sezonem generować 

straty. Kompromisowym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie drobnych przekąsek regionalnych 

najlepiej z dłuższą datą ważności. Przy wejściu do skansenu znajduje się kasa, w której można kupić 

drobne pamiątki i rękodzieło. Można znaleźć w niej również napoje i drobne, słodkie przekąski. 

Stanowi to absolutne minimum możliwego zaplecza komercyjnego.  

Wykres 130. Ocena poszczególnych atrybutów Orawskiego Parku Etnograficznego - opinia mieszkańców 

gminy Jabłonka oraz odbiorców 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Kwestie analizy przestrzeni skansenu podjęto również w obserwacji112. Zadaniem tej części badania 

była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb 

                                                           
112 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do 

potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, 

miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca 

parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. 
Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz samej 
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publiczności. W pierwszej kolejności ustalano obecność lub brak takich udogodnień jak np. 

kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas 

zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej szacowano ich funkcjonalność wynikającą 

z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również oznakowania elementów 

składających się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także 

osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. 

Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno-organizacyjne. Znalezienie Parku  

i wejścia do niego nie stanowi problemu. Obiekt poosiada wystarczającej wielkości parking, 

przeznaczony również dla autokarów. Sposób zagospodarowania terenu skansenu budzi podziw. 

Powstała dzięki inwestycji część Parku doskonale komponuje z dotychczasową infrastrukturą, 

pozwalając jednocześnie na wierniejsze odtworzenie tradycyjnej wsi orawskiej. Skansen posiada 

ciekawe rozmieszczenie obiektów, możliwe dzięki dużej przestrzeni Parku, które nie stanowią 

wyrwanych z kontekstu budynków a tworzą spójną całość, dając nie tylko wyobrażenie wyglądu 

wsi orawskiej, ale pozwalając faktycznie poczuć jej klimat. Zabiegi, takie jak na przykład nie 

koszenie trawy w miejscach niestanowiących ciągów komunikacyjnych, dodatkowo przydają tak 

pożądanej w przypadku skansenów, realności miejsca. Jednocześnie ciągi komunikacyjne są 

utwardzone, z zachowaniem charakteru wsi orawskiej, pozwalając na komfortowe przemieszczanie 

się. Obiekty są czytelnie podpisane, można więc na własną rękę zwiedzać Park. Wybrane budynki 

skansenu stanowią również zaplecze wydarzeniowo-edukacyjne Parku. Nieopodal wejścia znajdują 

się stoły z ławami, przy których można odpocząć i zjeść zabrany ze sobą prowiant. Jedynym 

budzącym zastrzeżenia elementem aranżacji przestrzeni jest amfiteatr, nie do końca 

wkomponowany w historyczny i regionalny charakter miejsca. Znajduje się on jednak na uboczu, 

nie rzucając się w oczy poza wydarzeniami w nim się odbywającymi.  

Skansen organizuje wydarzenia przypominające o tradycyjnych obrzędach Oraw. Jedna  

z obserwacji prowadzona była podczas warsztatów dla dzieci, druga podczas „ścięcia moja”. Obrzęd 

nawiązuje do tradycji orawskiej stawiania moji przez kawalerów pannom. W wydarzeniu brały 

udział grupy zorganizowane dzieci odwiedzjących Park. Warto dodać, że skansen dzięki 

inwestycji, w ramach której wybudowano sale dydaktyczne, ma bogaty program edukacyjny, 

co czyni go atrakcyjnym miejscem dla najmłodszych. Oba przedsięwzięcia cieszyły się 

zainteresowaniem odbiorców. Warsztaty były ciekawie prowadzone, angażując uczestników. 

Ścięcie moja stanowiło ciekawostkę dla dzieci, które nie znały tej tradycji.  

Skansen odwiedzają głównie grupy zorganizowane, ewentualnie pojedyncze osoby, które 

przybywają w parach lub 3-4 osobowych grupach. W tygodniu byli to turyści bez dzieci  

w weekend rodziny. Odwiedzający wydawali się zadowoleni z wizyty w Parku. Obsługa  

w skansenie jest bardzo przyjazna i otwarta w stosunku do odwiedzających. Można zaobserwować 

familiarną atmosferę, sprzyjającą relaksowi.  

Obiekt świetnie realizuje swoje funkcje zachowania dziedzictwa regionalnego. Wydaje się 

miejscem, w którym czas się zatrzymał, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przestrzeń skansenu 

jest zadbana i dobrze wykorzystywana. Jedynym mankamentem jest brak punktu gastronomicznego.  

Skansen ze względu na charakter działalności nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Pracownicy przyznają, że instytucja pracuje nad ta kwestią, jednak poruszanie 

się po wiejskich ścieżkach, nawet jeśli utwardzonych, wprowadza pewne ograniczenia. Uczestnicy 

badania docenili jednak starania placówki w tym obszarze i w trakcie badania ocenili, że jest ona 

otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (84,4% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 67,6% 

odbiorców - dotyczących udogodnień związanych z niepełnosprawnościami ruchowymi, 85,7% 

                                                           
instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy 

odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza wydarzeniami. 
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pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 75,1% odbiorców w zakresie otwartości na potrzeby osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 82,7% respondentów zamieszkujących okolice i 64,5% 

odbiorców deklarowało otwartość na głuchoniemych, a 79,3% mieszkańców i 56% odbiorców 

zadeklarowało otwartość na potrzeby niewidomych i niedowidzących).  

Skansen jest zdecydowanie instytucją otwartą na wszystkie grupy wiekowe. Aż 100% 

mieszkańców i 95,6% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na seniorów. Wszyscy badani 

mieszkańcy  

i 93,8% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. 

Badani w ponad 95% postrzegają Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy, jako 

instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją ofertę.113 

Badane projekty miały charakter infrastrukturalny, jednak ważnym elementem wpływającym na 

powodzenie projektu jest także odpowiednia promocja oferty i efektywna komunikacja  

z otoczeniem. Aspekt ten szeroko ujęty został w analizie medialnej, w osobnym rozdziale 

niniejszego raportu. W tym miejscu zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski z tej analizy  

i dane wynikające z ocen respondentów. 63,8% mieszkańców dobrze ocenia promocję skansenu. 

Inwestycja zdaniem mieszkańców (96%) przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy i informacji o 

nowej, poinwestycyjnej ofercie placówki.  

W przeciwieństwie do omówionych we wcześniejszej części raportu instytucji, informacje na temat 

istnienia Orawskiego Parku Etnograficznego nie dotarły do odbiorców od rodziny i znajomych, ani 

ze źródeł internetowych. Kanały komunikacji w przypadku Skansenu cechuje duża 

dywersyfikacja i niestandardowość. Odbiorcy dowiedzieli się o obiekcie m.in. ponieważ 

przejeżdżali obok, uczestniczyli w wycieczce pracowniczej, zwiedzali okolice, zobaczyli tablicę 

informacyjną, zauważyli przypadkiem, znają z dzieciństwa, dowiedzieli się od przełożonego. 

Co ciekawe, ci sami respondenci wskazywali na źródła internetowe jako kanały komunikacji 

Orawskiego Parku Etnograficznego.  

Wykres 131. Źródło, z którego odwiedzający Orawski Park Etnograficzny dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W celu oszacowania w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie (będącej pochodną projektu) instytucji, zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji ich zdaniem wykorzystuje Orawski Park Etnograficzny.  

                                                           
113 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem ponieważ, pomimo próśb ankieterów o nie branie w ocenie 

pod uwagę bieżącej ankiety, badani mogli być pod wrażeniem bieżącego badania. 
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Wykres 132. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Orawski Park Etnograficzny w opinii 

odwiedzających placówkę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 544 komunikatów,  

a jakościowej - 71 opublikowanych od 2007 do końca 2016 roku. Większość materiałów medialnych 

miała zasięg regionalny (91,2%) i pochodziło z prasy, co jednak potwierdzałoby tezę, że skansen  

w małym zakresie funkcjonuje w Internecie. W przypadku publikacji na temat Orawskiego Parku 

Etnograficznego AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 4 094 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów wyniosło 2 227 268 zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać za 

analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 42 286 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 22 918 758 osób. Działalność Orawskiego Parku Etnograficznego i realizowanego  

w nim projektu „Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej” są prezentowane 

w analizowanych komunikatach medialnych w sposób neutralny. Placówka zatrudnia w swoich 

szeregach osobę odpowiedzialną za monitoring mediów i komunikację internetową, jednak zakres 

obowiązków pracownika jest dużo szerszy. Internauci mogą komunikować się z placówką za 

pomocą strony internetowej, Facebooka i ocenić ofertę Orawskiego Parku Etnograficznego za 

pomocą serwisu Tripadvisor. Muzeum, w opinii swoich przedstawicieli, dobrze radzi sobie  

z funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. Przykładem jest opracowanie i umieszczenie na 

stronie internetowej wirtualnego spaceru po skansenie. Pracownik instytucji uważa, że większy 

wpływ na działania w sieci ma rozwój technologii, a nie sama inwestycja. Mimo dostrzeganych, 

rosnących potrzeb w tym zakresie instytucja nie zatrudnia jednak osoby, która odpowiedzialna 

byłaby za marketing internetowy czy komunikację w social mediach. 
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Jednocześnie Muzeum prezentuje swoją ofertę także w tradycyjny sposób, przede wszystkim przez 

udział w różnego rodzaju imprezach branżowych na terenie Małopolski, wystawianie swoich stoisk. 

Ponownie na tle raczej pozytywnych wypowiedzi przedstawicieli samorządu, organizacji 

współpracujących z Muzeum i przedstawicieli samego Muzeum, badani niezwiązani z jego 

działalnością oceniają, że jeśli chodzi o poziom promocji jego oferty np. wśród lokalnych 

mieszkańców, to nie jest on zadowalający. 

Na pewno nie. Chyba, że gdzieś bardzie dalej, nie wiem. Tutaj akurat, jeżeli chodzi  

o tych lokalnych, to myślę, że nie. [okoliczny przedsiębiorca] 

Współpracujący z Muzeum przedsiębiorcy zgodnie stwierdzili natomiast, że Muzeum powinno 

intensywniej promować się na skalę regionalną i wśród nowych grup odbiorców. Obecnie popyt 

na jego ofertę cechuje się pewną sezonowością, związaną z tym, że korzystają z niej przede 

wszystkim szkoły i wycieczki szkolne. 

Uważam, że skansen powinien być bardziej reklamowany na skalę Małopolski, całego 

województwa. [...] To jest instytucja małopolska, więc powinno się ją reklamować  

i promować. I zachęcać gości do przyjazdu. [...] Skansen ma stronę internetową, 

foldery. Szkoły lokalne o tym wiedzą, ale jak przychodzą wakacje, kiedy jest tylko 

turysta indywidualny to już nie jest tak ciekawie. Wtedy nie ma już szkół. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Tak jak mówiłem, jest duży potencjał tego miejsca. Według mnie, co tam brakuje to 

troszeczkę promocji więcej, trzeba położyć nacisk żeby ściągnąć ludzi, ale tak ogóle 

to jest duży potencjał. [współpracujący przedsiębiorca] 

Celem badania było również zweryfikowanie, jaki rodzaj odbiorców korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy zaledwie 1,5% odbiorców 

to stali bywalcy odwiedzający Muzeum raz w tygodniu lub od 1 do 3 razy w miesiącu. Następnie, 

7,5% badanych korzysta z oferty parku etnograficznego raz lub klika razy w roku, a 29,9% to osoby, 

które odwiedziły instytucję kilka razy w życiu. Najwięcej, bo aż 59,7% ankietowanych odwiedziło 

Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy pierwszy raz. 

Badanie zakładało również oszacowanie jak często odbiorcy instytucji biorą udział w życiu 

kulturalnym w ogóle. Wśród wskazań ankietowanych najwięcej z nich uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych raz w miesiącu (30%). Natomiast 23,3% badanych uczestniczy raz w roku, a 21,7% 

zadeklarowało, że robi to kilka razy w miesiącu. Następnie, 18,3% badanych twierdzi, że biorą 

udział w życiu kulturalnym kilka razy w roku. Zaledwie 6,7% respondentów uczestniczy  

w wydarzeniach kulturalnych raz w tygodniu lub częściej. Taka aktywność kulturalna odbiorców 

nie skutkuje częstszym odwiedzaniem skansenu Wynika to zapewne z faktu, że większość badanych 

to turyści przyjezdni, którzy znaleźli się w instytucji po raz pierwszy. 

Tabela 96. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Orawskiego Parku Etnograficznego przez odbiorców 

placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

OPE 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W ROKU 

LUB RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 0% 0% 0% 7,7% 0% 

1-3 razy w miesiącu 0% 0% 6,3% 0% 0% 

Kilka razy w roku 0% 16,7% 6,3% 15,4% 0% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

0% 16,7% 25% 23,1% 36,4% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
100% 66,7% 62,5% 53,8% 63,6% 

Źródło: opracowanie własne 

Ogólnie 
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Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania placówki, znaczna część odbiorców Muzeum 

Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy to osoby zamieszkujące województwo małopolskie 

(55,9%). Warto jednak zwrócić uwagę na wysoki odsetek osób przyjezdnych - turystów, którzy do 

Muzeum przyjeżdżają spoza województwa małopolskiego (22,1%) oraz zza granicy (4,4%). 

Natomiast 17,6% badanych to mieszkańcy gminy. 

Wykres 133. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Orawskiego Parku Etnograficznego  

 

Źródło: opracowanie własne 

Ponad ¼ odbiorców odwiedziła skansen z uwagi na tematykę, którą podejmuje. 

Wykres 134. Motywacje odwiedzających Orawski Park Etnograficzny do skorzystania z oferty placówki 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, wyniki badań odbiorców Orawskiego Parku Etnograficznego wskazują, że 

placówce udaje się realizować cel, jakim jest poprawa warunków sprzyjających ochronie  

i promocji dziedzictwa kulturowego.  

Mieszkańcy wskazali na korzyści edukacyjne, wizerunkowe i społeczno/towarzyskie 

wynikające z działalności OPE. Placówka wspiera również rozwój turystyki kulturowej  

w wymiarze regionalnym.  

Odnosząc poniesione koszty do kwestii społecznej użyteczności projektu, ponad połowa (51,9%) 

odbiorców uznała, że jest to inwestycja przydatna, ale są inne bardziej potrzebne. Natomiast 40,9% 

uważa, że była ona potrzebna i dobrze, że została zrealizowana. Taką samą opinię wyraża 

zdecydowana większość (79,2%) mieszkańców, 18,8% sądzi, że jest to inwestycja przydatna, ale są 

inne bardziej potrzebne, 

Według badanych projekt znacząco przyczynił się do rozszerzenia oferty skansenu, który stał się 

niewątpliwą atrakcją dla turystów. Znacząco poprawił się stan infrastruktury i wielkość ekspozycji, 
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możliwość stworzenia całorocznej oferty. To wszystko wyróżnia Muzeum na tle innych tego typu 

miejsc w regionie. 

Skansen się rozbudował widać gołym jak się tutaj wchodzi, przybyło 14 obiektów 

drewnianych. [...] zostały zmodernizowane drogi, wykonane mosty przeciw pożarowe 

dla ochrony tego, co tutaj mamy, został wykonana rura i instalacja przeciw pożarowa, 

zakupiono bodajże pół hektara działek gdzie powstały te obiekty. Możemy się 

pochwalić dwunastohektarowym skansenem, 56 obiektów, gdzie w Małopolsce to 

raczej jest znikome. ([instytucja kultury] 

Skansen się rozwija. Widać, że jest poszerzona infrastruktura, porobione ścieżki. Jest 

więc wygoda w zwiedzaniu skansenu. Są nowe obiekty. Skansen oferuje nowe 

projekty, nowe ścieżki edukacyjne. Skansen się poszerzył. Jest udostępniony kościółek, 

a z kolei w kościołku organizujemy wspólnie ze skansenem święta wielkanocne, 

poświęcenie pokarmu, więc tam jest zapraszana cała społeczność z Orawy i nie tylko. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Wiele cyklów wystaw, których nie mogliśmy organizować w okresie jesienno-

zimowym wtedy tak naprawdę zaistniało dzięki tej sali, dzięki nowym przestrzeniom. 

W okresie letnim w tych obiektach również organizujemy wystawy czasowe. 

[instytucja kultury] 

Sam przedstawiciel Muzeum ocenił, że poza ochroną dziedzictwa kulturowego przed instytucją stoją 

obecnie nowe wyzwania i musi ona przyjąć bardziej aktywną postawę. 

Myślę, że teraz skansen powinien być skierowany na promocje, na reklamę i na jakieś 

nowe produkty turystyczne czasu wolnego dla zwiedzających. [instytucja kultury] 

Podobne wrażenia dotyczące zmian w funkcjonowaniu skansenu pod wpływem inwestycji ma 

badany przedstawiciel sektora pozarządowego, organizacji współpracującej z placówką. 

To było takie bardziej martwe to Muzeum. Teraz jak są zrewitalizowane te obiekty, to 

też się dzieją różne rzeczy. Można tam wejść, dotknąć, czy warsztaty się robi w tych 

obiektach. Przedtem to było bardziej takie zamknięte, wejść zobaczyć. A teraz można 

już działać. [NGO] 

Niemniej jednak, mimo dostrzeganego ożywienia, część uczestników wywiadów grupowych jest 

skłonna utożsamiać skansen z niedźwiedziem - aktywnym latem i uśpionym zimą (latem jest 

miejscem organizacji imprez plenerowych, skierowanych do dużej publiczności, a zimą - raczej 

kameralnych, mniejszych).  

Odnosząc się do bezpośrednich korzyści wynikających z realizacji inwestycji dla instytucji, na 

pewno należy wskazać poszerzenie zaplecza lokalowego, czy to na potrzeby administracyjne, 

konferencyjne czy wystawiennicze. 

Jeśli chodzi o zarządzanie instytucją, to badany pracownik instytucji nie dostrzegł, aby realizacja 

inwestycji wywarła wpływ w tym zakresie. Dotyczy to także intensywności udziału w szkoleniach 

czy skali działań integracyjnych, które są odbywają się jeśli jest taka potrzeba, a nie są wynikiem 

samej inwestycji. 

Muzeum czerpie korzyści ze współpracy z innymi podmiotami. Nierzadko są to bardzo konkretne 

korzyści, polegające na wspólnej realizacji projektów (przede wszystkim z innymi instytucjami 

kultury, w Polsce i na Słowacji, a także z organizacjami pozarządowymi) czy pozyskiwaniu nowych 

klientów. 

[...] z Orawskim Dworem, [...] pani często też posyła nam swoich klientów, zwiedzają, 

są zadowoleni, często jakieś przejazdy końmi, bryczkami i tak dalej. [instytucja 

kultury] 
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Jak mamy jakiś nabór, jakieś działanie, to też Muzeum zawsze to promuje, wstawia 

na swoją stronę, jak my ogłaszamy nabór do jakiegoś projektu, to u nich także ta 

informacja wisi i też przekazują pracownicy, że coś takiego się dzieje. [NGO] 

Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, działającymi w podobnym obszarze 

tematycznym co Muzeum, przyczynia się również do poszerzenia jego oferty, np. o ścieżki 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży.  

Ważnym aspektem funkcjonowania Muzeum jest także prowadzenie badań etnograficznych  

i innych na terenie Orawy, co odbywa się z kolei we współpracy ze środowiskiem naukowym. 

Dużo współpracujemy z uczelniami. Efektem są seminaria czy wydawnictwa, które 

mamy. Przede wszystkim z Uniwersytetem Jagiellońskim, z Podhalańską Wyższą 

Szkołą Zawodową. Nie boimy się wyzwań, z Uniwersytetem Rolniczym też, z 

Instytutem Botaniki, bo nie zasklepiamy się tylko np. jak mówimy  

o architekturze czy mówimy nawet i o tym modrym druku, to opowiadamy  

w zasadzie o wszystkim, od upraw przez barwienie naturalne, przez otocznie 

przyrodnicze. I to jest takie ciekawe, bo otwiera człowieka na różne aspekty tej wiedzy 

o tym, co było kiedyś. [instytucja kultury] 

Muzeum, o czym wspomniano wcześniej, jest też postrzegane jako otwarte na współpracę  

i udzielanie wsparcia dla artystów ludowych, którzy mają możliwość korzystania z jego 

przestrzeni dla prezentowania swoich prac. Podobnie jest w przypadku lokalnych organizacji 

pozarządowych, które okazjonalnie potrzebują większego lokum. 

Teraz już można wynająć, czy zorganizować w jednym z tych obiektów jakąś imprezę. 

Stowarzyszenia, jeżeli robią opłatki, jakieś walne, czy jakieś takie imprezy często 

stowarzyszenia tam zostaje im użyczone to miejsce. [NGO] 

Oceny badanych przedstawicieli trzeciego sektora co do jakości, czy też raczej intensywności 

współpracy z Muzeum są rozbieżne. Fakt, że do instytucji należy się zgłosić raczej samemu, niż 

czekać na jej propozycję, dla jednych organizacji jest czymś naturalnym, a dla innych świadczy  

o obojętności, mało zrozumiałej obawie przed nawiązywaniem współpracy. Niektórym badanym 

nie odpowiada sytuacja, w której to w dalszym ciągu jest nie, że oni nas potrzebują, tylko że my 

potrzebujemy ich. 

No na dzisiejszy tak średnio, natomiast nie powiem, że jej nie ma w ogóle, ale ona jest 

inicjowana bardziej przez nas jako Stowarzyszenia niż przez skansen. [...] oni się 

jakby nie wiem, czy boją czy nie chcą czy może przez ostrożność, no właśnie, może 

trzeba sobie powiedzieć nawzajem, że słuchajcie, chciejcie nas, to będzie nam lepiej. 

A nie, że my musimy dopiero przyjść i się zapytać, czy możemy. [NGO] 

Opinia podmiotów gospodarczych współpracujących z Muzeum na temat jakości tej współpracy jest 

pozytywna. Poza sformalizowanymi formami współdziałania, przedsiębiorcy rekomendują skansen 

jako jedno z miejsc wartych zobaczenia. Jak podkreślają przedsiębiorcy z branży noclegowej, 

chętnie polecają skansen, bo wskazywanie atrakcji turystycznych podnosi atrakcyjność okolicy,  

a zatem i wartość oferowanych przez nich usług.  

Warto podkreślić, że mieszkańcy i podmioty funkcjonujące w Jabłonce traktują skansen jako „swoje 

miejsce” a nie instytucję.  

Gdzieś tam zawsze też promuję jakieś wydarzenia mimo, że to z mojej strony jest 

nieodpłatnie, ale, że tak powiem, wkładam trochę serca lokalnego patrioty i gdzieś 

tam próbuję też promować niektóre wydarzenia Skansenu. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

Barierami, jakie niektórzy badani dostrzegają, jeśli chodzi o współpracę z instytucją, są ograniczone 

zasoby finansowe i kadrowe (skansen zatrudnia jedynie 25 osób), czynnikami sprzyjającymi są  
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z kolei przychylna postawa samej placówki, jej możliwości infrastrukturalne oraz wyrobiona marka 

dobrego partnera do wspólnych działań. 

Gdyby nie ograniczenia, jeżeli chodzi o finanse, to myślę, że jeszcze ho, ho, ho  

i trochę. My ściśle z nimi współpracujemy i też widzimy jakie propozycje dostają od 

różnych partnerów instytucjonalnych, innych, innych. A ze względów finansowych nie 

mogą tego zrealizować. [...] czasowych też wiadomo, że kadra jest ograniczona też 

nie mogą wszystkiego się podjąć. [NGO] 

No jest otwarta [dyrektor placówki], ale nie kreuje sama tej nowej rzeczywistości. Ma 

ją w głowie, ale widocznie nie ma tego potencjału, żeby to zorganizować, [...] może 

właśnie te dotacje unijne tak zjadają czas może jej, ja jej nie oceniam źle jako, że ona 

tego nie wie, tylko że to się nie dzieje, [...] no może brak czasu, brak środków, może 

jest zakopana w jakąś papierologię, z której nie może wyjść, może tam powinien być 

ktoś, komu się odda właśnie w pole jako cel mu się położy, że współpracuj lokalnie na 

przykład. My nie znamy takiej osoby z ramienia skansenu by do nas przychodziła  

i z nami współpracowała, była ciekawa tego, co my robimy, to nie. [NGO] 

Wpływ projektu na środowisko naturalne  

Orawski Park Etnograficzny posiada pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Stara się  

w swej działalności podkreślać jego walory. W trakcie realizacji projektu wykonano niezbędne 

konsultacje zapewniające zgodność warunków geologicznych i przyjętego sposobu posadowienia. 

Wszystkie materiały wykorzystane do prac budowlanych posiadały stosowne aktualne atesty PZH, 

ppoż., świadectwa ITB i aprobaty techniczne. Zabezpieczona została istniejąca zieleń.  

Badani nie dostrzegają większego wpływu projektu na środowisko naturalne. Pracownik 

Muzeum podkreślał jedynie technologię, w jakiej wykonano rekonstrukcję obiektów, a która jest 

przyjazna i bezpieczna dla środowiska. Także część prac modernizacyjnych przyczyniła się do 

zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska. 

Po pierwsze, to że tutaj wszystkie impregnacje są zgodne ze środkami,  

z certyfikatami i aprobatami higieny. Na pewno też, że mamy skanalizowane skansen, 

mamy nowe ubikacje. Akurat mamy dużo parków zieleni, dbamy ta zieleń, pielęgnacja 

zieleni, widać, że mamy zielono [...]. Trudno żebyśmy robili jakieś solary, czy 

fotowoltaikę, [...] nie miałoby sensu dla skansenu. [instytucja kultury]  

Wpływ projektu na rynek sztuki  

W opinii badanych projekt nie ma dużego wpływu na rynek sztuki. Badani, zwłaszcza podczas 

wywiadu grupowego, wskazują, że skansen jest miejscem, w którym lokalni artyści, rękodzielnicy 

mogą wystawiać swoje prace.  

Poza tym służą miejscem do prezentowania swojej twórczości. To też jest ważne. No 

bo gdzie z tym iść? Zrobi rzeźbę, a gdzie z nią pójdzie? Na jarmark? Trzeba mieć 

miejsce, żeby z tym iść. Trzeba stworzyć klimat, trzeba zaprosić ludzi, trzeba to ubrać 

w jakąś imprezę. Ja na przykład to wszystko doceniam, że tam co jakiś czas mogą 

przyjść twórcy czy malarze, czy rzeźbiarze. Jest się gdzie z tym pokazać, no bo gdzie 

z tym pójdzie? Przed kościół? Nie ma gdzie z tym iść. Zostaje tylko tu Muzeum. [FGI] 

Niektóre osoby, dzięki wystawom organizowanym w skansenie mogły zaprezentować swoją 

twórczość szerszej publiczności, pokazać sztukę ludową, która do tej pory uprawiali jedynie  

w domu. 

W ogóle te nazwiska, że nagle zostały wyszukane osoby, które tam gdzieś sobie  

w domu i malują, i rzeźbią. Ostatnio się dowiedziałam, że moja nauczycielka od 
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matematyki ze szkoły podstawowej to w ogóle ikony robi. I była wystawa nawet 

ostatnio tych ikon. [samorząd] 

Część badanych dostrzega, że dzięki funkcjonowaniu Muzeum sztuka ludowa może być promowana 

i sprzedawana turystom, w tym zagranicznym, jako pamiątki z pobytu na Orawie. 

Na pewno nastąpił rozwój lokalnej twórczości, bo mamy malarstwo na szkle, galerię 

pana Wyrtla. Ona kwitnie. [...] Są też inni artyści w dziedzinie rzeźbiarstwa. Ceramiki. 

Oni się pokazują na różnych imprezach, świętach. My też ich tu mamy i jak ktoś chce 

kupić jakąś wytwórczość to może. I goście zagraniczni, którzy przyjadą, żeby zobaczyć 

z przewodnikiem Orawę, idą do skansenu i tam też kupują pamiątki. Potem 

przychodzą do nas, tu jedzą i też kupują pamiątki. [współpracujący przedsiębiorca] 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

Badani oceniając projekt z perspektywy czasu wskazali korzyści takie jak: poprawa życia 

społecznego (kultura, mobilność, przyciąganie turystów), wzrost poczucia dumy mieszkańców  

z miejsca pochodzenia, mówili też o wartościach historycznych oraz poznawczych jakie niósł za 

sobą projekt. 

Na szczególną uwagę, m.in. z punktu widzenia uczestników wywiadu grupowego, zasługuje fakt, 

że skansen przywraca im żywą pamięć i wspomnienia dzieciństwa, różnych tradycji, powszechnych 

jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 

To ma jakby dwa oblicza. Turyści, ludzie z zewnątrz często to odbierają jako 

ciekawostkę, coś innego, inna gwara. My może bardziej uczestniczymy uczuciowo, 

emocjonalnie. Często przypominamy sobie te podłaźniki, jeszcze w niektórych domach 

dawniej robione. [...] Pewnie rzeczy jeszcze człowiek może nie w takim pełnym 

wymiarze, ale chce jeszcze zachować. I to jest podtrzymywanie tradycji. [...] To jest 

nasze jestestwo. [FGI] 

Niektórzy twierdzą, że gdyby nie realizacja inwestycji, obecnie skansen mógłby w ogóle nie 

funkcjonować albo trwałby w stanie zupełnego uśpienia. 

Ja myślę, że jakby to było bez tej inwestycji, bez tego wszystkiego tego, co się później 

zadziało, to w pewnym momencie byłby to taki obiekt zamknięty. Taki tylko od czasu 

do czasu by tam ktoś był. Ja to widzę jak to żyje teraz, a wcześniej nie kojarzę. Byłam 

tam raz może wcześniej. [NGO] 

Ogólnie rzecz ujmując, większość badanych ocenia zrealizowaną inwestycję pozytywnie, niektórzy 

wręcz entuzjastycznie. W ich przekonaniu wpisuje się ona w tradycje i wartości lokalne, jest ważna 

ze względu na zachowanie dorobku kultury orawskiej, ale także ze względu na zachowanie 

dziedzictwa (w postaci budynków, sprzętów, tradycji) konkretnych rodzin, zamieszkujących te 

tereny od pokoleń. Jest to istotne zwłaszcza ze względu na zjawiska społeczno-gospodarcze 

obserwowane w lokalnej społeczności, a mianowicie emigrację zarobkową wielu mieszkańców za 

granicę, w tym do Austrii. Muzeum, w opinii większości badanych, pomaga im zachować pamięć  

o czasach, za którymi, cytując jedną z osób „można tęsknić”. 

Z drugiej strony są opinie osób, które są z Muzeum słabiej związane (np. przedsiębiorcy z okolicy) 

i/lub nie działających w sferze kultury czy usług turystycznych nie są tak pozytywne. Wskazują na 

mankamenty funkcjonowania Muzeum, w tym przede wszystkim na niedostateczną promocję 

oferty, w społeczności lokalnej (mieszkańców, którzy sami z siebie nie interesują się ofertą 

Muzeum) oraz - na poziomie regionalnym, aby przyciągnąć nowych odbiorców. 

Wszystkie podmioty: komercyjne (również w wywiadach CATI) i pozarządowe, a także grupy 

nieformalne współpracujące z Muzeum, cenią sobie tę współpracę, podkreślając otwartość 

placówki, a także wspólne cele, które łatwiej osiągać razem. 
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Odnosząc się do Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015-2020, w której jest mowa  

o poszerzeniu oferty kulturalnej oraz rozwoju turystyki, promocji i rozbudowie infrastruktury – 

trzeba stwierdzić, że projekt realizuje założone w niej cele. Wpisuje się także w założenia zawarte 

we wcześniejszych dokumentach strategicznych. Inwestycja pozwoliła na rozbudowę skansenu, co 

zaowocowało poszerzeniem oferty kulturalnej oraz stworzeniem przestrzeni przyjaznej dla 

odwiedzających (głównie turystów - co potwierdzili mieszkańcy podczas badania ilościowego).  

Podsumowując, Muzeum - Orawski Park Etnograficzny pełni istotną rolę w społeczności 

lokalnej, głównie ze względu na podtrzymywanie tradycji bliskiej mieszkańcom Oraw oraz 

kontynuuje stałą współpracę w regionie z podmiotami trzeciosektorowymi i artystami, jest 

również ważną dla regionu atrakcją turystyczną. 
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Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie  

Centrum Sztuki Mościce znajduje się  w przemysłowej dzielnicy Tarnowa, oddalonej o ponad 5 km. 

od centrum miasta. Poza biblioteką jest jedyną instytucją kultury w tej części Tarnowa. Centrum 

miasta posiada dość bogatą ofertę kulturalną. Znajduje się w nim Teatr im. L. Solskiego i znane  

w całym kraju BWA. W rynku działa Tarnowskie Centrum Kultury i Muzeum Okręgowe.  

W Tarnowie funkcjonują również dwa inne muzea: etnograficzne i diecezjalne. Poza kinem 

zlokalizowanym w CSM w Tarnowie działają jeszcze dwa kina.  

W Strategii Rozwoju Miasta114 Tarnów określany jest jako prężnie działający ośrodek kulturalny - 

ze znakomitymi tradycjami i z ugruntowaną pozycją na kulturalnej mapie Polski. W dokumencie 

można odnaleźć analizę SWOT, służącą określeniu celów strategicznych na przyszłe lata115. 

Tabela 97. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 

 MOCNE STRONY 

 Imprezy gospodarcze i kulturalne o wysokiej randze 

 Bogate tradycje historyczne i wielokulturowość miasta 

 Zmiana jakościowa infrastruktury miasta 

 Wybitne osobowości związane z Tarnowem 

SŁABE STRONY 

 Niedostateczne dostosowanie oferty placówek kulturalnych do potrzeb turystycznych 

 Niewystarczająca liczba centrów wspierających kreatywność i aktywność przedsiębiorczą 

mieszkańców (typu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastery) 

SZANSE 

 Rosnąca aktywność obywatelska 

 Zapotrzebowanie na kształcenie artystyczne 

 Bliskość atrakcji turystycznych: Kraków, Beskidy, Bieszczady 

ZAGROŻENIA 

 Restrykcyjna polityka ochrony zabytków 

 Spadek atrakcyjności miasta, jako miejsca wybieranego do prowadzenia działalności 

naukowej przez kadrę naukową (związany ze zmianą przepisów) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 

 

Tarnów ma ambicje stać się miastem o wysokiej aktywności obywatelskiej i wspierać 

inicjatywy mieszkańców. Wśród strategicznych celów wymienia m.in. wsparcie i rozwój wydarzeń 

artystycznych oraz instytucji działających na jego terenie.  

                                                           
114 http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202 (dostęp: 12.03.2018) 
115 http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-2020 (dostęp 12.03.2018) 

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202
http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-2020
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Tabela 98. Ważne instytucje i wydarzenia kulturalne ujęte w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 

INSTYTUCJE 

 Tarnowskie Centrum Kultury 

 Miejska Biblioteka Publiczna  

 Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego 

 Muzeum Okręgowe w Tarnowie 

 Muzeum Diecezjalne 

 Centrum Kultury Mościce 

 Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna 

 Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Miejska 

WYDARZENIA 

 Tarnowska Nagroda Filmowa, 

 Ogólnopolski Festiwal Komedii „TALIA” 

 Art-Fest 

 Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Dozwolone do 21” 

 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej 

 Ogólnopolski Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych „Tydzień Talentów” 

 Tarnów International Jazz Contest 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 

Główne cele strategiczne w obszarze kultury na lata 2011-2020 dotyczą promocji i kształcenia osób 

utalentowanych, wspierania trzeciego sektora, a także planów rewitalizacyjnych. Plany zawarte  

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tarnowa na lata 2000-

2015116 dotyczyły przede wszystkim promocji oraz zwiększenia imprez kulturalnych w mieście. 

Wśród zadań strategicznych aglomeracji istotna była (i jest nadal – biorąc pod uwagę cele 

operacyjne Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020) rewitalizacja dzielnicy Mościce.  

Modernizacja Centrum Sztuki Mościce wpisała się w powyższe plany. Dzięki realizacji projektu 

placówka znacznie rozszerzyła swoją działalność. Jednak inwestycja nie wpłynęła na oczekiwany 

rozwój turystyki. Słabą stroną miasta było, wskazywane w analizie SWOT niedostosowanie oferty 

placówek kulturalnych do potrzeb turystycznych – CSM ma w swojej ofercie festiwale o charakterze 

ponadlokalnym, jednak nie znajduje odbiorców spoza Tarnowa (co pokazuje niski odsetek osób 

spoza Tarnowa w próbie). Warto dodać, że region tarnowski117 odwiedza rocznie ok. 1 000 000 osób 

(dane na lata 2014-2016, w roku 2013: 990 000 osób)118. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,905731,strategia-zrownowazonego-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-miasta-

tarnowa-na-lata-2000-2015.html, (dostęp 12.03.2018) 
117 Statystyki przedstawione przez Tarnowskie Centrum Informacji dotyczą regionu ternowskiego, do którego należy m. 
Tarnów, powiaty: tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski, część powiatu dębickiego w woj. podkarpackim) 

118 http://www.it.tarnow.pl/pol/O-nas/Statystyki (dostęp: 12.05.2018) 

https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,905731,strategia-zrownowazonego-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-miasta-tarnowa-na-lata-2000-2015.html
https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,905731,strategia-zrownowazonego-rozwoju-spoleczno-gospodarczego-miasta-tarnowa-na-lata-2000-2015.html
http://www.it.tarnow.pl/pol/O-nas/Statystyki
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Tabela 99. Cele operacyjne i główne przedsięwzięcia wybrane z obszaru kultury, ujęte w Strategii Rozwoju 

Miasta - Tarnów 2020 

 CELE OPERACYJNE I GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Wspieranie osób uzdolnionych i podnoszenie jakości kształcenia i wyników 

nauczania 

 Intensyfikacja współpracy samorządu z organizacjami „trzeciego sektora” 

 Wspieranie społecznych inicjatyw (w szczególności: edukacyjnych, kulturalnych, 

sportowych, zdrowotnych) 

 Katalizowanie aktywności i kreatywności mieszkańców 

 Wzmacnianie społecznej tożsamości i więzi Tarnowian ze swoim miastem 

 Główne przedsięwzięcia  

 Wdrożenie funduszu nagród dla osób uzdolnionych 

 Promocja wolontariatu i pracy w organizacjach pozarządowych 

 Zwiększenie efektywności zadań miejskich realizowanych przy udziale 

organizacji pozarządowych 

 Organizacja projektów promujących indywidualną kreatywność i rozwój 

 Promocja twórczości i osiągnięć mieszkańców Tarnowa 

 Wspieranie organizacyjne i finansowe wartościowych inicjatyw mieszkańców 

 Popularyzacja historii miasta wśród jego mieszkańców 

 Kształtowanie świadomego odbiorcy kultury 

 Współpraca z klubami sportowymi w zakresie naboru i selekcji sportowych 

talentów 

 Zwiększenie efektywności systemu premiowania wyników nauczania  

w placówkach oświatowych 

 Promowanie stylu życia opartego o autorozwój i wiedzę - „Moda na wiedzę” 

 Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych 

 Ponadregionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne - Amfiteatr 

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Góry św. Marcina 

 Rozwój terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 

 Rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego dla potrzeb BWA i ekspozycji 

Panoramy Siedmiogrodzkiej 

 Rewitalizacja i aktualizacja Lokalnych Programów Rewitalizacji - kontynuacja 

projektów i rewitalizacja obszaru Mościc 

 Utworzenie centralnej biblioteki miejsko-akademickiej  

 Wpisanie obiektów Tarnowa na listę Pomników Historii 

 Utworzenie atrakcji turystycznej związanej z tradycjami gospodarczymi Tarnowa 

 Multimedialne formy prezentacji zbiorów tarnowskich muzeów i nekropolii,  

w tym żydowskiej 

 Promocji oferty turystycznej 

 Tworzenia planów rozwojowych i realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie powstało w 2006 roku (pod nazwą Mościckie Centrum 

Kultury). W obecnej formie instytucja funkcjonuje od 2012 roku. Przedmiotem działalności 

Centrum jest aktywne upowszechnianie wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, jedno 

kultywowanie, pomnażanie i promocja. Placówka ma za zadanie tworzyć warunki do kształtowania 

i odkrywania tożsamości mieszkańców Małopolski, prowadzić edukację kulturalną i wychowanie 

przez sztukę, prezentować dorobek ruchów artystycznych, stwarzać warunki do rozwijania talentów. 
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Tabela 100. Zakres działalności placówki - Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Ochrona wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, jego kultywowanie, pomnażanie  

i promocja 

Tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców 

Małopolski własnej tożsamości: podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem 

wychowania patriotycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży 

Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze 

Udostępnianie i popularyzowanie sztuki profesjonalnej 

Organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć ruchu artystycznego oraz 

promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów 

Międzyregionalna popularyzacja kultury oraz twórczości kulturalnej poprzez 

organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych 

Działania na rzecz funkcjonowania i ciągłej aktualizacji zintegrowanego systemu 

informacji o ofercie kulturowej regionu oraz formach jej promocji 

Inicjatywy związane z upamiętnieniem i dokumentacją dziedzictwa kulturowego regionu 

oraz dorobku twórców 

Działalność wystawiennicza, wydawnicza z zakresu kultury, sztuki i historii regionu 

Prowadzenie kina  

Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój sektora kultury w społecznościach 

lokalnych regionu 

Stwarzanie warunków dla ujawniania i rozwijania talentów, w tym pomoc dla wybitnych 

młodych twórców i artystów 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/csmoscice,m,4548,statut.html 

W latach 2008-2010 Mościckie Centrum Kultury119 (MCK) w Tarnowie Mościcach zrealizowało 

projekt modernizacyjny, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 (Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat A: Rozwój infrastruktury 

kulturalnej). 

Koszty kwalifikowane projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie to 17 568 520 zł, natomiast 

całkowity koszt projektu, po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, to 21 788 986 zł. 

Struktura finansowania projektu przedstawiała się następująco:  

 75% wartości projektu - 13 176 390 zł - stanowiła dotacja rozwojowa z MRPO 

 25% wartości projektu - 4 392 130 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Uzasadniając celowość realizacji projektu MCK wskazało we wniosku o jego dofinansowanie, że 

dysponuje największym i najbardziej kompleksowym obiektem kultury w subregionie tarnowskim. 

Choć budynek powstał na przełomie lat 6.0 i 70. XX w., to w chwili składania wniosku  

o dofinansowanie był w ogólnie dobrym stanie konstrukcyjnym. Do największych jego 

mankamentów należało zaliczyć jednak zły stan techniczny i przestarzały układ funkcjonalny. Jak 

podkreślało MCK, nie odpowiadał on tym samym aktualnym potrzebom, a co więcej - 

nieprzeprowadzenie inwestycji spowodowałoby degradację budynku a w konsekwencji jego 

                                                           
119 Pod taką nazwą Centrum funkcjonowało do 2012 roku. 

4 

https://bip.malopolska.pl/csmoscice,m,4548,statut.html
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zamknięcie. Sam budynek, jak i jego otoczenie opisano jako pozbawione estetycznego wyglądu
120

. 

Obiekt niejako „wyrósł” z roli zakładowego domu kultury (utworzonego przy Zakładach 

Azotowych). Pojawiła się konieczność modernizacji jego infrastruktury i dostosowania do potrzeb 

współczesnego odbiorcy.  

W związku z tym cel bezpośredni projektu określono jako kompleksową modernizację 

infrastruktury niezbędnej do włączenia MCK w system nowoczesnych instytucji kultury, 

stanowiących jeden z motorów rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Pośrednio inwestycja 

miała się przyczyniać do stworzenia trwałego i nowoczesnego systemu instytucji kultury jako 

czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz podniesienia konkurencyjności 

turystycznej regionu. 

Założono ponadto, że w sferze oddziaływania na kulturę, projekt przyczyni się do wzrostu 

znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na dywersyfikację i zwiększenie zatrudnienia, 

poziom życia mieszkańców. Podkreślono, iż projekt zdecydowanie podniesie poziom dostępu do 

dóbr kultury i sztuki poprzez nowoczesną przestrzeń kulturalną dla organizacji różnorodnych, 

innowacyjnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć. 

Obiekt miał zostać dostosowany do nowych standardów działalności kulturalnej, a także warunków 

eksploatacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych; zaplanowano następujące działania: 

 wymiana wszystkich instalacji wraz z przyłączem kanalizacyjnym 

 wymiana zdegradowanych elementów wykończeń elewacyjnych 

 izolacja przeciwwilgociowa i termiczna obiektu 

 dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wymogów ppoż, do 

podwyższonych rygorów związanych z publicznym udostępnianiem zbiorów 

artystycznych i eksponatów muzealnych 

 modyfikacja układu komunikacyjnego i rozmieszczenia węzłów higieniczno-sanitarnych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 modyfikacja strefy wejściowej (recepcja, informacja, kasa, szatnie) w sposób odpowiedni 

dla współczesnych obiektów kultury 

 utworzenie przestrzeni umożliwiających realizację tych form artystycznych, przez które 

instytucja chce być identyfikowana i na które jest największe zapotrzebowanie społeczne 

(zdiagnozowane badaniami własnymi instytucji): sala baletowo-taneczna, sala 

multimedialna, przestrzeń prezentacji (hall), przestrzeń prezentacji(plener), sala 

warsztatowo-edukacyjna, pomieszczenia edukacji artystycznej 

 wyposażenie sceny sali widowiskowej / dużej sali wielofunkcyjnej (599 miejsc)  

w obowiązkowy system zraszaczy ppoż, modernizacja sceny i jej zaplecza. 

Planowano, że dzięki tym działaniom maksymalna liczna osób, które będą mogły jednocześnie 

przebywać w obiekcie, wzrośnie do 750. Powierzchnię obiektu objętą modernizacją oszacowano na 

2 746,10 m². Oczekiwano osiągnięcia następujących rezultatów: przystosowanie budynku MCK do 

profesjonalnej organizacji imprez i wydarzeń artystycznych funkcji wystawienniczych, 

edukacyjnych, rozwój dotychczasowej działalności kulturalnej jako ważnego elementu 

regionalnego obiegu kultury (organizacja form baletowo - tanecznych, koncertów, studyjnych 

projekcji filmowych, form edukacyjnych i teatralnych, przedsięwzięć interdyscyplinarnych, 

działalności wydawniczej, wystaw, oraz imprezy i wydarzeń o charakterze kulturalnym, 

patriotycznym, społecznym i integracyjnym; założono, że docelowo liczba form stałych i imprez 

wyniesie rocznie ok. 200), przekształcenie fabryczno-osiedlowego domu kultury w nowoczesne 

centrum kultury i sztuki, stworzenie nowej i atrakcyjnej oferty kulturalnej dla 60 300 odbiorców 

docelowo w 2014 roku, wzrost liczby stałych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 

projektu do 33 (utworzenie docelowo 6 nowych stanowisk pracy). 

                                                           
120 Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach”, str. 

4 
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Powyższe efekty miały charakter krótkoterminowy. W dłuższej perspektywie spodziewano się 

natomiast, że projekt będzie miał wpływ na: 

 upowszechnianie i promocję polskiej kultury i sztuki; 

 wspomaganie integracji kulturowej Małopolski, poprzez dialog i wymianę usług oraz 

dóbr w sektorze kultury; 

 podniesienie konkurencyjności w sferze usług publicznych i wzmocnienie potencjału 

kulturowego Tarnowa i jego subregionu; 

 ukierunkowany, trwały rozwój instytucjonalny i ekonomiczny MCK - instytucji 

kultury z ofertą regionalnej i ponadregionalnej skali oddziaływania. 

Odnosząc się do wymogu zapewnienia trwałości projektu, MCK analizował swoje możliwości  

w tym zakresie w trzech obszarach: 

 trwałość prawna, powołując się na swój status prawny oraz dokumenty regulujące 

jego działalność, 

 trwałość organizacyjna, wskazując na powołanie specjalnego zespołu zadaniowego, 

składającego się ze specjalistów w zakresie inwestycji, zamówień publicznych, 

prawa, budownictwa, na zasoby własne instytucji (księgowość), na outsourcing usług 

niezwiązanych bezpośrednio z działalnością kulturalną MCK, co pozwoli zatrudnić 

większą liczbę specjalistów, wspieranych przez stażystów i wolontariuszy (co ma 

także umożliwić łatwiejsze wejście na rynek pracy osobom młodym,  

z wykształceniem, ale bez doświadczenia zawodowego), 

 trwałość finansowa, polegającą m.in. na środkach finansowych od organizatora  

i z innych źródeł, a także na możności utrzymania płynności finansowej przez 

instytucję. 

W trakcie przeprowadzania badania w MCK trwały prace związane z pozyskiwaniem dofinasowania 

na kolejny projekt infrastrukturalny - „II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala 

widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi 

bezpieczeństwa”. Źródłem jego współfinansowania także jest Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego (na lata 2014-2020), Oś priorytetowa: Dziedzictwo regionalne, 

Działanie: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.  

Koszt projektu wynosi 8 159 260,00 zł, a jego celem jest stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej 

przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz 

odpowiadającej na potrzeby odbiorców oraz dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym 

etapie została wyłączona z przebudowy. 

Placówka posiada strategię rozwoju, rozpisaną na lata 2016-2022121. Określone w niej zostały trzy 

główne obszary problemowe:  

 utrzymanie frekwencji i zainteresowanie ofertą zarówno na dotychczasowym poziomie, jak 

i podniesienie zainteresowania, szczególnie w obliczu rosnącej konkurencji 

 podniesienie standardów świadczonych usług w zakresie akustyki, oświetlenia, sali 

widowiskowej, bezpieczeństwa, ale także w zakresie podnoszenia rangi nowoczesności 

 zainteresowanie ofertą nowych grup docelowych, jak i kształtowanie odbiorców.  

Wskazane zostały także główne obszary rozwoju oraz cele strategiczne: 

 oferta: Utrzymanie i rozwijanie poziomu zróżnicowania i atrakcyjności oferty artystycznej 

i kulturalnej 

 kompetencje: Kształtowanie kompetentnych i kreatywnych uczestników życia 

kulturalnego 

                                                           
121Strategia Rozwoju Centrum Sztuki Mościce na lata 2016-2022 
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 nowy odbiorca/uczestnik: Aktywne pozyskiwanie nowego odbiorcy 

 standard usług: Stałe podnoszenie jakości i standardów świadczonych usług. 

Bieżąca oferta kulturalna Centrum Sztuki Mościce to przede wszystkim prowadzenie kina, 

organizacja koncertów, spektakli teatralnych, działalność wystawiennicza, spotkania autorskie, 

prowadzenie zespołu ludowego Świerczkowiacy, organizacja festiwali (ArtFest, Musica Poetica, 

Muzyczne Tarasy, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta, Za Horyzont Domu: 

Górnolotni i Dalekosiężni) oraz działalność edukacyjna: edukacja kulturowa, filmowa, Teatr 

Młodego Widza (kierowany do dzieci w wieku od 3 do 13 lat), spotkania z polskim filmem (dla 

widzów dorosłych), Miasto Kreatywne.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie za 2017 rok sporządzono dokładną analizę oferty kulturalnej placówki. W ramach 

prowadzenia Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy” (ZPiT) placówka zorganizowała trzy 

spotkania: Noworoczne spotkanie - Przedszkole ZPiT, Noworoczne spotkanie - Małe ZPiT, 

Zakończenie roku - Przedszkolaki ZPiT. W zakresie promocji folkloru przez Zespół Pieśni i Tańca 

„Świerczkowiacy” podjęto się organizacji następujących wydarzeń: koncert noworoczny, 

widowisko „Wesele”, wyjazd do Dąbrowy Górniczej, widowisko „Kapela serc”, Zakończenie roku, 

udział w Festiwalu FolkSchlitz w Niemczech, koncert dożynkowy w Zubrzycy Górnej, koncert 

dożynkowy w Wiślicy, koncert w Skrzyszowie.  

CSM w Tarnowie zorganizowało w ramach swojej działalności w 2017 roku następujące warsztaty: 

 „Kulturalne fanaberie w ferie”  

 „Tango” 

 „Moda wg kobiet” - 2 spotkania 

 „Zaczarowany teatr wyobraźni” 

 „Irlandzkie” 

 Warsztaty wielkanocne 

 Warsztaty plastyczne - technika transferu 

 Warsztaty „Szydło z worka” 

 Warsztaty dla taty Lego 

 Warsztaty wakacyjne „Dookoła świata”  

 Warsztaty „Ze Szkocją na ty” 

 Warsztaty w ramach Bonu Kultury „Ty też masz wpływ” - 19 spotkań,  

 Warsztaty w ramach Bonu Kultury „Miasto gra” - 15 spotkań. 

W ramach działalności wystawienniczej CSM w Tarnowie zorganizowało następujące wystawy:  

 „Galaxi” - Elżbieta Remian, 

 „Odcięci przez Wojnę” - Maciej Moskwa,  

 Wystawa plakatu społeczne i kulturalnego studentów Instytutu Sztuki PWSZ  

w Tarnowie,  

 „Zaczarowana Galeria Państwa Buczyńskich” - Tadeusz Koniarz 

 „12 przysłów o owadach” - Sylwia Zawiślak 

 „Litera ciała” - Grzegorz Prus 

 Vivian Maier – fotografia 

 Interaktywna wystawa edukacyjna „Exploratorium” 

 „Głusza” - Mateusz Bartlik 

 „Historie codzienne” - Ogólnopolski konkurs fotograficzny 

 „Metamorfoza” - Agnieszka Osak 

 „Plakaty” - Wojciech Kołek 

 „Zobaczenia” - Joanna Babula 

 „Mościckie Ogrody” - Towarzystwo Przyjaciół Mościc 
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 „Mościce - Miasto - Ogród”. 

Placówka zorganizowała także liczne festiwale o różnorodnej tematyce:  

 „Za Horyzont domu - Górnolotni i Dalekosiężni” - w ramach, którego odbyły się spotkania, 

warsztaty, wystawy, prelekcje filmów 

 Festiwal Muzyczne Tarasy – koncerty 

 Festiwal Musica Poetica – koncerty 

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta - pokazy, spektakle, warsztaty, 

konkurs choreograficzny 

 Festiwal ArtFest - spotkanie, wystawa, warsztaty. 

W ramach działalności teatralnej odbyło się 7 spektakli w cyklu „Teatr Młodych Widzów” oraz  

6 spektakli w cyklu „Małopolskie Wieczory Teatralne”.  

Placówka w 2017 roku zrealizowała także 14 koncertów w ramach Sceny na Antresoli oraz  

2 koncerty w ramach Muzykowania na kocyku. Z kolei Scena Klasyczna CSM w Tarnowie 

zrealizowała 2 koncerty i 2 operetki.  

Zorganizowane zostały również spotkania dla dzieci i rodziców w ramach cyklu „Maluchy słuchają 

muzyki” - odbyło się 8 koncertów poza siedzibą placówki: Wierzchosławice, Biskupice 

Radłowskie, Borzęcin, Brzesko, Tarnów, Szerzyny, Bochnia, Kąśna Dolna. Placówka realizuje 

także cykl spotkań „Spis treści poufnych”, na które zapraszane są rozpoznawalne osoby - np. 

aktorzy, pisarze - w 2017 roku odbyło się 5 spotkań. Instytucja zorganizowała także konkurs 

literacki - Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło” odbywający się w Tarnowskim Ratuszu. CSM 

w Tarnowie uczestniczyło ponadto w projekcie „Małopolska. Kultura wrażliwa - forum ludzi 

kultury” (celem projektu jest zmiana małopolskich instytucji kultury w kierunku otwartości dla osób 

z niepełnosprawnościami). Projekt został zainicjowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego.  

Placówka w 2017 roku podjęła się także współorganizacji następujących działań impresaryjnych: 

Zabawa noworoczna dzieci Grupa Azoty, Koncert noworoczny Grupa Azoty, Orkiestra Obligato 

Wieliczka, koncert Stanisławy Celińskiej, JPM Tarnów Pierwsze Niepodległe, Orkiestra 

Beethovenowska, Zakończenie roku Ognisko Baletowe 2017, Spektakl muzyczny „Róbmy swoje”, 

koncert „Chór polskiego radia”, Akcja HDK Grupa Azoty „Uratuj mi życie”, Orkiestra Grupy 

Azoty, Baśniowy Świat Baletu. 

W ramach działalności promocyjnej CSM w Tarnowie wzięło udział w następujących 

wydarzeniach:  

 Koncert ZPiT w BWA Tarnów - Narodowe czytanie „Wesele” 

 ‘Pchli targ - domowe przetwory” 

 Piknik Dni Mościc 

 Kareta świąteczna.  

Placówka wzięła także udział w imprezach innych podmiotów, gównie konferencjach  

i akademiach:  

 PARAM Warszawa - kabaret „Pod wyrwigroszem”- konferencja szkoleniowa 

 Organizacja Turystyczna Kraków - Konferencja Turystyczna 

 Wialan - Akademia jubileuszowa 

 Akademia szkolna ZSS nr 20 w Mościcach 

 Akademia 90-lecia Grupy Azoty 

 Piknik Grupy Azoty. 
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Tabela 101. Działalność CSM w Tarnowie Mościcach w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE LICZBA ODBIORCÓW 

ArtFest 3 412 

Impresariat  22 3 225 

Kulturalna wrażliwość 1 100 

Melomaluchy 8 504 

MNP Źródło 1 80 

Muzyczne tarasy  4 563 

Muzyka na kocyku  2 136 

Muzyka Poetica  4 1 800 

MWT 6 1 979 

Promocja działalności  4 1 060 

Promocja Folk 20 29 441 

Scena klasyczna  4 1 834 

Scena na antresoli 13 3 078 

Scena Otwarta  8 872 

Spis treści poufnych  5 435 

Teatr Młodych Widzów  7 2 333 

Warsztaty  46 1 273 

Wystawy  15 35 442 

Za Horyzont Domu 32 29 083 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za 2017 rok - Centrum Sztuki Mościce 

Analizie została poddana również frekwencja zbiorcza za konkretne lata począwszy od 2007 roku 

(dane udostępnione przez placówkę zawierają także rok przed realizacją projektu). Frekwencja jest 

zróżnicowana na przestrzeni ostatnich lat (nie występuje wyraźny spadek lub wzrost liczby 

odbiorców), jednak po zakończeniu inwestycji (2010 rok) zaobserwowano wzrost odbiorców 

względem lat wcześniejszych. Największą liczbę odbiorców odnotowano w 2016 roku. Jak widać 

dzięki inwestycji CSM podniosło swoją frekwencję w stosunku nie tylko do lat realizacji projektu, 

ale i roku go poprzedzającego. 

Wykres 135. Frekwencja w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W celu zobrazowania finansowej sytuacji CSM przeanalizowano sprawozdanie finansowe instytucji 

za 2016 rok. Ostateczny wynik finansowy na koniec 2016 roku wyniósł niemal dwieście tysięcy 

złotych. Dla porównania dokonano również analizy sprawozdania finansowego placówki za rok 

2011 (następny po zakończeniu inwestycji). Rok ten Centrum Sztuki Mościce zamknęło ze stratą  

w wysokości 675 171 00 złotych. 

Tabela 102. Sytuacja finansowa Centrum Sztuki Mościce w 2011 i 2017 roku  

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ) 

 2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2017 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  1 538 039,40 4 950 825,48 

Pozostałe przychody operacyjne 2 678 829,45 734 307,48 

Przychody finansowe 36,73 10 246,87 

Zysk (strata) netto  - 675 171,74 192 254,83 

Źródło: Sprawozdanie finansowe w latach 2011-2016 - Centrum Sztuki Mościce  

Placówka odpowiednio wykorzystuje swoją przestrzeń, organizując interdyscyplinarne działania. 

Instytucja po realizacji inwestycji osiągnęła wzrost frekwencji i wciąż go utrzymuje. Centrum 

Sztuki Mościce posiada strategię rozwoju, rozpisaną na lata 2016-2022, co świadczy  

o prowadzeniu długoterminowej polityki działalności. W sprawozdaniu finansowych placówka 

wykazuje zysk, który osiągnięty jest m.in. dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków w ramach 

programów dotacyjnych.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, a także uzyskane w wywiadach swobodnych wypowiedzi 

podmiotów gospodarczych, osób reprezentujących trzeci sektor, przedstawicieli badanej instytucji  

i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Analizując zmiany na przestrzeni ostatnich 10 lat, w Mościcach - zdaniem mieszkańców - nastąpiła 

poprawa przede wszystkim w wyglądzie przestrzeni. Zauważalna jest również zmiana jakości życia 

kulturalnego.  

Wykres 136. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Mościc na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Co ważne, biorąc pod uwagę peryferyjne położenie Mościc względem centrum Tarnowa, poprawie 

uległa sieć połączeń komunikacyjnych. Nieco ponad połowa badanych dostrzega zmiany w zakresie 

poziomu bezpieczeństwa.  

Centrum Sztuki Mościce oddziałując na dzielnicę w której jest usytuowane, wpływa również na 

Tarów, a w konsekwencji również na region. Testowaniu poddano zatem hipotezy na temat 

korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci dokonywali odpowiedzi na 

pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory z każdej strony skali (tzw. 

skala Likerta).  

Wykres 137. Korzyści wynikające z funkcjonowania Centrum Sztuki Mościce wskazane przez mieszkańców 

Mościc oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający CSM (należy jednak zaznaczyć, że w przypadku tej 

instytucji to przede wszystkim mieszkańcy Tarnowa spoza Mościc) dostrzegają w pierwszej 

kolejności korzyści wizerunkowe i edukacyjne, a także towarzyskie. W mniejszym stopniu, w ich 

opinii, CSM wpływa na turystykę. Odbiorcy oferty CSM nie dostrzegają korzystnego jej 

oddziaływania na gospodarkę. Mieszkańcy, choć bardziej optymistyczni, również są w tej kwestii 

podzieleni.  

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Centrum Sztuki Mościce jest na tle badanych podmiotów specyficzną instytucją. Jego oferta jest 

skierowana głównie do mieszkańców Tarnowa, sama instytucja jest zlokalizowana peryferyjnie. 

CSM samo nie generuje ruchu turystycznego, nie może też korzystać z turystyki rozwijającej się 
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gastronomiczne), ani na zmiany zachodzące w jego branży w Tarnowie. Sami przedstawiciele 

instytucji podkreślili, że Mościce są specyficznym miejscem, w którym mieszkają głównie seniorzy, 

co nie stanowi potencjału dla rozwoju gospodarczego okolicy placówki. Jeden z przedsiębiorców, 

nie współpracujący z CSM ani nie dostrzegający wpływu jego działalności na swoją firmę, przyznał 

jedynie, że modernizacja budynku placówki sprawiła, że: 

[...] poczuliśmy, jak się zrobiło tak ładnie to u nas by było wstyd i też porobiliśmy 

renowacje. [...] jak ma być ładnie to ma być wszędzie ładnie. W ten sposób to ma 

wpływ. Jeżeli te państwowe obiekty są ładne to i ludzie zadbają o siebie. Jak 

wszystko dookoła się chyli ku upadkowi no to zawijają majdan i jadą gdzie indziej. 

[okoliczny przedsiębiorca] 

W badaniu pojawił się bardzo istotny wątek wpływu odroczonego. Jeden z badanych, choć nie był 

w stanie podać konkretnych przykładów wpływu projektu zrealizowanego w CSM na lokalną 

gospodarkę, podkreślał jednak, że jego działalność wpisuje się w potencjał, jaki kultura niesie  

w obszarze kształtowania postaw konsumentów. 

Ja mogę tylko upatrywać jakby takiej roli w tym sektorze kultury, która budując 

wiedzę, podnosząc kompetencje i świadomość powoduje, że ten klient, który korzysta 

z tego wsparcia jest na tyle mądrzejszy, żeby szukać czegoś ciekawszego, lepszego. 

Czasami droższego, ale świadomie dokonując tego wyboru. To jest chyba 

najważniejsze, więc to tak, to zdecydowanie tak. [NGO] 

Należy podkreślić, że Centrum Sztuki Mościce posiada bogatą ofertę dla dzieci, w tym również 

edukacyjną. Posiada profesjonalną salę do nauki baletu/tańca, z której, jak wynika  

z obserwacji, korzysta liczne grono dzieci.  

Dla przedstawiciela firmy współpracującej z CSM wspólne inicjatywy mają z kolei znaczenie 

wizerunkowe. Według badanego jest to element szerszej koncepcji współpracy między kulturą  

a biznesem, opartej na dążeniu do korzyści niekoniecznie materialnych, ale mających wpływ na 

długofalowy rozwój (jak w przypadku jego firmy - wyjście poza czysto biznesowy schemat działań 

i uczynienie z tego elementu działalności promocyjnej). 

Wynajmowaliśmy im powierzchnie na przeprowadzenie na przykład konferencji 

prasowych. W ramach otrzymaliśmy właśnie dobrą reklamę u nich, więc jak najbardziej 

mi się wydaje, że ta współpraca jest rozsądna. [...] Nie ukrywam, że też pomogła kawiarni, 

żeby była też zauważalna przez inny pryzmat, nie tylko właśnie taki zarobkowy, tylko, że 

taż działamy kulturalnie lokalnie. [współpracujący przedsiębiorca] 

Sięgając po dane liczbowe, analiza wpływów z podatku PIT wykazała, że Tarnów jest miastem, 

które na przestrzeni analizowanego okresu notuje tendencję wzrostową we wpływach z podatków 

PIT. Zwracając uwagę na lata realizacji projektu, w Tarnowie w tym czasie odnotowano spadek 

wpływów z podatków od osób fizycznych. Dwa kolejne lata po przeprowadzeniu inwestycji, 

przyniosły natomiast widoczny wzrost badanych wpływów (o 14,5 mln). W latach 2013-2017 

notowano stały wzrost dochodów z podatków PIT (o 21,1 mln na przestrzeni 5 lat), po to by w roku 

2017 osiągnęły najwyższy poziom w skali 14 lat, wynoszący nieco ponad 94 mln zł. Choć w latach 

realizacji projektu dochody z podatków PIT zmniejszyły się, trudno w skali miasta jednoznacznie 

określić, aby zmiany te miały związek z przeprowadzoną inwestycją.  
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Wykres 138. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Tarnowa (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując wpływy do budżetu Tarnowa z podatków od osób prawnych, trudno o wskazanie 

określonych trendów. Pierwszy znaczny wzrost analizowanych wpływów odnotowano w latach 

2007-2008, czyli z jednej strony w latach globalnego kryzysu ekonomicznego, z drugiej szczególnie 

intensywnego rozwoju podmiotów gospodarczych, powstałych przy wsparciu funduszy unijnych,  

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych skierowanych na założenie działalności 

gospodarczej. Na realizację działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

Małopolsce przyznano w latach 2007-2013 35 mln euro, co mogło stanowić znaczną motywację do 

podejmowania własnych działalności gospodarczych (poziom refundacji kosztów wynosił 70%)122. 

Lata tuż po realizacji badanego projektu (2011-2012), przyniosły znaczny wzrost wpływów  

z podatków CIT do budżetu Tarnowa, jednak podczas kolejnych notowano już naprzemiennie 

wzrosty oraz spadki dochodów z podatków od osób prawnych. Aktualne wpływy Tarnowa z racji 

rozliczeń podatku CIT zbliżone są do tych, które odnotowano w roku 2009, czyli w trakcie realizacji 

inwestycji w Centrum Sztuki Mościce.  

Wykres 139. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Tarnowa (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Ogólne przychody do budżetu gminy Tarnów także uległy niemal podwojeniu na przestrzeni lat 

2006-2016 (wzrost o 284 069,14 zł). Jeśli chodzi o udział przychodów w Dziale 756 (dochody od 

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem), to kwoty podlegały pewnym wahaniom, choć ogólnie, biorąc 

pod uwagę lata 2006 i 2016, także się zwiększyły. Ich udział w całości przychodów wynosił  

                                                           
122 Tokarski M., Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców, Toruń, 2010 
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w analizowanym okresie między 32,0% a 39,9%. Odsetek dochodów z Działu 756 w roku 2016  

w stosunku do 2006 roku zmniejszył się o 4,4 punktu. Biorąc pod uwagę czas realizacji 

zakończonego w 2010 roku projektu infrastrukturalnego, trudno powiązać jego wpływ ze zmianami 

przychodów budżetu gminy.  

Tabela 103. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Tarnowa z wyodrębnieniem kwoty  

i odsetka przychodów w Dziale 756123 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 ODSETEK PRZYCHODÓW Z DZIAŁU 756 

2006 33 3075,18 bd. bd. 

2007 352 973,24 bd. bd. 

2008 402 404,21 160 640,42 39,9% 

2009 438 518,18 152 749,71 34,8% 

2010 486 281,82 155 634,72 32,0% 

2011 485 444,60 174 208,91 35,9% 

2012 526 795,97 189 952,27 36,1% 

2013 535 156,22 200 426,85 37,5% 

2014 539 267,29 195 748,23 36,3% 

2015 587 488,38 202 300,14 34,4% 

2016 617 144,32 218 803,28 35,5% 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Analizie podano dochód Tarnowa przypadający na mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycje 

i rok po jej realizacji. Wykazała ona wzrost kwoty dochodu gminy per capita z 3029,11 zł w roku 

2007 do 4264,35 zł w roku 2011. Można zaobserwować wzrost dochodu o ponad 40%.  

Lata realizacji pierwszego projektu cechują się najwyższą liczbą zakładanych wówczas podmiotów 

gospodarczych. Łącznie w latach 2009-2017 utworzono ich 9 382, z czego 26% właśnie w latach 

2009-2010. Kolejnym rokiem, w którym odnotowano wyraźniejszy wzrost liczby nowo 

rejestrowanych podmiotów, jest 2015, poprzedzający rozpoczęcie nowej inwestycji w Centrum 

Sztuki Mościce. Jedynie 23,8% mieszkańców dostrzega, że inwestycja przyczyniła się do 

podejmowania innych działań w miejscowości, dzielnicy (rozwój infrastruktury, wzrost liczby 

przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni) Żaden spośród 16 przedsiębiorców, którzy wzięli udział  

w badaniu CATI, nie zaobserwował wzrostu liczby konkurencyjnych podmiotów w okolicy.  

Wykres 140. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach 

powiatu Tarnowa w latach 2009-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

W sektorach zdefiniowanych na potrzeby analizy jako sektory kultury i sektory kreatywne  

w latach 2007-2018 powstało łącznie 9 nowych podmiotów (najwięcej w Sekcji M, działalność 

                                                           
123 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
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profesjonalna, naukowa i techniczna; 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego 

projektowania). Poza jednym wszystkie podmioty powstały po realizacji inwestycji. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, co ma związek  

z rozwojem tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem zarówno na poziomie polityk lokalnych 

jak i ponadregionalnych. 

Tabela 104. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  

w latach 2007-2018 w Tarnowie (2008-2010 lata realizacji projektu)124 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

książek 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie gazet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                           
124Do analizy zostały włączone ulice znajdujące się w najbliżej okolicy Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, takie jak: 

Traugutta, Kasztanowa, Czerwonych Klonów, Langiewicza, Ks. Indyka, Zbylitowska. 

 



 

345 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność w 

zakresie 

architektury 

0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suma 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 2 1 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Należy zauważyć, że w porównaniu z innymi badanymi lokalizacjami, w Tarnowie powstało –  

w analizowanym okresie czasu - relatywnie mało podmiotów w sektorze kreatywnym.  

Sytuacja mieszkańców Tarnowa na rynku pracy najtrudniejsza była w latach 2012-2013, gdy stopa 

bezrobocia osiągnęła i przekroczyła 13%. W okresie realizacji projektu była niższa (8-11%). W roku 

2016 po raz pierwszy od 2008 roku osiągnęła wartość jednocyfrową. Okres realizacji pierwszego  

z projektów, jak i zainicjowania drugiego, jest zatem zbieżny z okresami mniejszego bezrobocia  

w Tarnowie. W samej instytucji w wyniku inwestycji powstało 6 miejsc pracy.  

Badani przedsiębiorcy mają ambiwalentne zdanie na temat wpływu inwestycji na poziom 

zatrudnienia w okolicy (3 z nich dostrzega wpływ, 3 nie ma zdania, a 4 go nie rozpoznaje). Żaden  

z nich nie zwiększył zatrudnienia w swojej firmie w związku z projektem.  
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Wykres 141. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Tarnowa w latach 2007-2016 

(w tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Dla obszaru, na którym znajduje się CSM Mościce podjęta została próba analizy zmian cen 

nieruchomości. Kształtowanie się cen w okolicach CSM zostało zaprezentowane na poniższym 

wykresie. Pod uwagę wzięto 49 transakcji, które zostały zrealizowane w latach 2008-2010. 

Obliczenie średnich cen nieruchomości za metr kwadratowy dla miasta Tarnowa było możliwe tylko 

dla lat 2015-2017. Wynikało to z danych zamieszczonych w Rejestrze Cen i Wyceny 

Nieruchomości. 

Wykres 142. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Jak widać z zaprezentowanego powyżej wykresu, w 2015 roku średnia cena za metr wynosiła  

1 361,89 zł, rok później wzrosła do 1 473,45 zł, a w roku 2016 spadła do 1 221,12 zł. 

Na podstawie niepełnych danych pochodzących z rejestru ustalenie wpływu danej inwestycji na 

ceny nieruchomości w okolicy jest niemożliwe. Można jedynie uznać, że ceny te na przestrzeni 

analizowanych lat, co do których istnieją dane, utrzymywały się na podobnym poziomie. 
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Wykres 143. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m² w poszczególnych latach 

(Tarnów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Jak widać z zaprezentowanego powyżej wykresu, w 2015 roku średnia cena za metr budynków 

mieszkalnych i lokali wynosiła 2 336, 73 zł i była to najwyższa wartość, rok później spadła do  

1 674, 54 zł, a w roku 2017 wzrosła do 1 819, 66 zł. 

Wykres 144. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku ceny za m² gruntu, w roku 2015 odnotowano średnią 360,03 zł, rok później cena 

wzrosła do 467,98 zł i była to najwyższa wartość z analizowanych trzech lat. W roku 2017 

odnotowano spadek do 357, 33 zł za m². 

Tabela 105. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Tarnów) 

LATA LICZBA TRANSAKCJI  

2015 10 

2016 12 

2017 27 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie niepełnych danych pochodzących z rejestru ustalenie wpływu danej inwestycji na 

ceny nieruchomości w okolicy jest niemożliwe. Można jedynie uznać, że ceny te na przestrzeni 

analizowanych lat, co do których istnieją dane utrzymywały się na podobnym poziomie. 

Przechodząc do maksymalnych, minimalnych i średnich cen nieruchomości za metr2 

w poszczególnych latach - szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione dla cen 

budynków mieszkalnych i lokali oraz gruntów w Tarnowie. 
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Wykres 145. Maksymalne, minimalne i średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Wykres 146. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Wpływ inwestycji na kulturę 

Kolejnym analizowanym obszarem wpływu jest kultura. Pozytywne zmiany dostrzegło aż 74,6% 

mieszkańców, 2,7% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze, a 22,7% nie dostrzega żadnych zmian 

(dwukrotnie częściej wskazywali taką odpowiedź mieszkańcy z wykształceniem zawodowym).  

Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców Mościc (97%) CSM pełni istotną rolę w ofercie 

kulturalnej miasta. Odbiorcy oferty aż w 97,4% doceniają znaczenie CSM w ofercie kulturalnej 

miasta (przeczącą odpowiedź wskazały jedynie osoby w wieku 65 - 75 lat i więcej z wykształceniem 

zawodowym) i z reguły bardzo dobrze lub dobrze oceniają również samą ofertę placówki 

(odpowiednio 47,2% i 44,8% odpowiedzi).  

Wykres 147. Istotność Centrum Sztuki Mościce Tarnowa w opinii odwiedzających placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak wynika z badania Centrum Sztuki Mościce w głównej mierze zaspokaja potrzeby mieszkańców 

dotyczące obcowania ze sztuką/kulturą oraz te związane z możliwością spotykania się ze 

znajomymi/przebywania wśród ludzi. Należy podkreślić, że głównym zadaniem placówki jest 

stworzenie warunków do kształtowania tożsamości mieszkańców Małopolski, prowadzenie 

edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, prezentowania dorobku ruchów artystycznych oraz 

rozwijanie talentów. W związku z tym można wyciągnąć wniosek, że wskazane przez badanych 

potrzeby pokrywają się z celem działalności instytucji. Odbiorcy mogą zarówno rozwijać swoje 

pasje, poprzez obcowanie ze sztuką i kulturą, a także poprzez wspólne spędzanie czasu ze 

znajomymi - kształtować swoją tożsamość jako mieszkańców Małopolski. 

Wykres 148. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie (N=150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania więcej niż  

1 odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Większość osób zamieszkujących Mościce (69%), które miały okazję skorzystać z oferty CSM 

(72,1% w próbie), deklaruje, że działalność placówki wpływa na częstsze podejmowanie przez nich 

aktywności edukacyjno-kulturalnej. Taką odpowiedź podawały częściej kobiety oraz osoby w wieku 

19-24 lata oraz 65-75 i więcej lat. Stali bywalcy placówki, czyli jak założono osoby które były 

minimum kilkukrotnie w Centrum Sztuki Mościce (taką odpowiedź deklarowali głównie 

mężczyźni), w 34,3% uznali, że placówka nie wzbudza w nich żadnych nowych potrzeb.  

Ponad połowa (54,3%) badanych stwierdziła, że pod wpływem działalności instytucji częściej 

podejmuje udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, natomiast pozostali -  

w pojedynczych wskazaniach mówili o możliwości zaprezentowania umiejętności przez różne 

grupy wiekowe, czy chęci udziału w nowych wydarzeniach.  

Znaczenie instytucji w gminie ale i jej wpływ na region związane jest nie tylko z jej 

działaniami, ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. 

Mieszkańcy wskazali w sumie 8 najważniejszych instytucji funkcjonujących w Tarnowie, w swoich 

odpowiedziach mówili też o innych instytucjach spoza Mościc. Centrum Sztuki Mościce znalazło 

się na drugiej pozycji co świadczy o wysokiej pozycji CSM w lokalnym środowisku. 
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Tabela 106. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców Tarnowa 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Teatr im. Ludwika Solskiego  34,3% 

Centrum Sztuki Mościce  23,3% 

Miejskie Centrum Kultury/Tarnowskie Centrum Kultury  19,2% 

Biblioteka Miejska  9% 

Muzeum Okręgowe 6,1% 

BWA 4,1% 

Pałac Młodzieży  2% 

Uniwersytet III Wieku  2% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów 

Źródło: opracowanie własne 

Centrum Sztuki Mościce wyróżnia się na mapie instytucji kultury w Polsce pod względem 

wszechstronności działań (kino, koncerty, spektakle, edukacja, festiwale) i nowoczesności.  

W placówce publiczność ma do czynienia z wieloma rodzajami sztuki, a ponadto wśród celów 

instytucji znajduje się wsparcie w rozwoju obiecujących młodych twórców. 

Analizując poziom zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców korzystających z oferty CSM 

(72,1%) - 9% uznało, że instytucja w pełni zaspokaja te potrzeby, a 49% - że w znacznym. Natomiast 

38% przyznało, że realizuje je w niewielkim stopniu; jedynie 4% mieszkańców Tarnowa 

stwierdziło, że CSM w ogóle nie odpowiada ich potrzebom kulturalnym. 

Odbiorcy oferty niebędący mieszkańcami Tarnowa z jeszcze większym entuzjazmem wypowiadają 

się na temat oferty placówki niemal jednogłośnie deklarując, że obecna oferta jest dopasowana do 

ich potrzeb (88,5%). Osoby, które udzieliły przeczącej odpowiedzi to głównie mężczyźni. 

Działalność placówki inspiruje także do poszerzania swojej wiedzy (85,7%). 

Wpływ zmian, które zaszły w CSM dzięki projektowi, badani w części jakościowej oceniają jako 

znaczący. W wymiarze infrastrukturalnym, placówka oferuje przede wszystkim przestrzenie dla 

organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncerty), których nie może zapewnić żaden inny 

podmiot w Tarnowie.  

[...] jako budynku, jako przestrzeni, wniosło to ogromnie dużo nowego. Przede 

wszystkim powstały nowe miejsca, nowe przestrzenie w Centrum Sztuki Mościce 

 i to później jakby rzutowało na cały program merytoryczny, cały program artystyczny 

instytucji. Powstała sala baletowa, profesjonalna, która daje możliwość rozwoju 

ogniska baletowego, powstało małe kino, zostały doposażone i biura, miejsca pracy, 

ale doposażona również scena, akustyka, jest tego bardzo mnóstwo. [...] jeśli chodzi 

o to, w jaki sposób przyczyniło się to do pracy artystycznej, merytorycznej,  

w ogromnym stopniu. [instytucja kultury] 

Dzięki zróżnicowanej ofercie CSM angażuje w działania kulturalne wiele różnych grup 

odbiorców, a także rozbudza nowe potrzeby kulturalne. Uczestnicy wywiadów wskazali wśród nich 

m.in. naukę tańca nowoczesnego. Ta opinia pokrywa się z wynikami badania ilościowego, gdzie 

69% mieszkańców przyznało że działalność placówki oddziałuje na częstsze podejmowanie przez 

nich aktywności edukacyjno-kulturalnej. 

Na pewno taniec, który poprzez festiwal Open Space mocno się zaznaczył. On ma 

charakter międzynarodowy i to jest naprawdę mnóstwo grup. To jest wspaniały cykl. 

I jest fajnie zrobiony, że oprócz konkursów pomiędzy grupami wyjazdowymi, są filmy, 

są warsztaty taneczne. I myślę sobie, że młodzi ludzie nie mając możliwości w innych 
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instytucjach, bardzo chętnie korzystają i jest potrzeba ekspresji poprzez taniec i ruch. 

[NGO] 

Podczas wywiadu grupowego podkreślano jednocześnie, że także w czasach, gdy CSM było domem 

kultury, także oferowało ciekawe zajęcia, więc efekty zrealizowanej inwestycji w tym kontekście 

oceniają raczej jako kontynuację dobrej tradycji, niż zmianę.  

Działalność CSM bywa też wskazywana jako bodziec do kształtowania wrażliwości 

kulturalnej wśród swoich odbiorców. W takim ujęciu placówkę można byłoby określić jako 

miejsce kształtowania się nowego typu odbiorców kultury i kreowania nowych potrzeb 

kulturalnych.  

To znaczy działania podejmowane przez Centrum Sztuki Mościce z natury rzeczy są 

działaniami no trochę wyższych lotów, tak bym powiedział, czyli też przyczyniły się do 

tego, że mamy trochę lepszą tą publikę, trochę bardziej wymagającą, trochę bardziej 

zainteresowaną rzeczami, które pewnie parę lat temu w ogóle się nie pojawiały i nie 

było, żadna instytucja nie miała ich w ofercie. W związku z czym to na pewno jako 

plus, że trochę dzięki tym działaniom Centrum, no wykształciliśmy trochę takiego 

bardziej zainteresowanego i wymagającego klienta. [NGO] 

Jest to o tyle ważne, że, jak podkreśla przedstawiciel CSM, jest to instytucja, która, ze względu na 

status wojewódzkiej instytucji kultury, zobowiązana jest do prowadzenia działalności szerszej, niż 

ta typowa dla lokalnego domu kultury, z którego CSM się wywodzi.  

Instytucja stara się odpowiadać na zgłaszane potrzeby, ale i je kształtować, tak żeby nie było 

rozbieżności między misją placówki a oczekiwaniami środowiska lokalnego. 

[...] instytucja funkcjonująca w tym miejscu zawsze będzie w pewnym konflikcie  

z otoczeniem, tzn. będąc instytucja kultury wojewódzką staramy się funkcjonować na 

szerszym terenie, w związku z tym może pojawić się zarzut, że my nie jesteśmy 

osiedlowym domem kultury, bo jest to zupełnie inna skala i uczestnictwa i budowania 

programu. Mamy świadomość, że inne są potrzeby w najbliższym otoczeniu, ale jeżeli 

jesteśmy instytucją co najmniej subregionalną to musimy pracować na trochę innym 

poziomie. Te wartości są nakierowane na bardziej wyrobionego odbiorcę kultury. Nie 

znaczy to, że zupełnie ignorujemy otoczenie najbliższe, bo staramy się współpracować 

z taki grupami, które na miejscu woje potrzeby artykułują i dla nich staramy się też tą 

ofertę do nich kierować. [instytucja kultury] 

Centrum Sztuki Mościce, w opinii badanych, przybliża mieszkańcom Tarnowa sztukę,  

z którą nie mieliby styczności, gdyby takiej placówki nie było. CSM umożliwia także innym 

lokalnym instytucjom kultury na poszerzenie swoich działań, urozmaicenie ich, dzięki wspólnej 

realizacji wielu inicjatyw (np. z Biurem Wystaw Artystycznych, czy Tarnowskim Centrum Kultury). 

Uczestnicy wywiadu grupowego postrzegają CSM jako swego rodzaju lidera życia kulturalnego 

Tarnowa, choć nie umniejszają przy tym roli innych placówek. Dostrzegają jednak różnice, jeśli 

chodzi o potencjał do działania, wynikający przede wszystkim z infrastruktury jaką dysponuje CSM.  

Przedstawiciele Centrum Sztuki Mościce podkreślili, że oferta instytucji na tyle się poszerzyła 

dzięki inwestycji, że zaczęła przyciągać odbiorców z różnych stron. Projekt w głównej mierze miał 

także wpływ na wytworzenie kompetencji kulturowych u młodych widzów – w placówce 

funkcjonuje bowiem dobrze rozwinięty dział edukacji. Dzięki inwestycji CSM może 

ukierunkowywać odbiorców od najmłodszych lat. Podkreślano także bardzo ważną rolę spektakli 

teatralnych, wydarzeń filmowych, wystaw oraz koncertów organizowanych w placówce. 

Na pewno duży nacisk stawiamy na edukację, edukację muzyczną edukację teatralną, 

edukację plastyczną, dlatego, jakby dużo projektów skierowane jest do najmłodszej 

publiczności, wszystko po to, żeby już w tych najmłodszych wytwarzać potrzebę 
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obcowania ze sztuką, bliskiego kontaktu z aktorami, bliskiego kontaktu z muzykami. 

[instytucja kultury] 

Przedstawiciele instytucji podkreślają, że projekt przyczynił się także to rozwoju kultury na 

poziomie regionalnym, wzbogacając ofertę kulturalną Małopolski chociażby o nowe wydarzenia.  

Z opinią tą nie zgadzają się wszyscy badani, podkreślając, że CSM nie udało się uczynić z Tarnowa 

miejscowości o wpływie i zasięgu regionalnym. 

[...] pojawiły się nowe festiwale, które odbywają się rok rocznie, również o zasięgu 

międzynarodowym, jak Festiwal Teatrów Tańca Scena otwarta, to bardzo 

ugruntowuje pozycję i markę Centrum Sztuki Mościce, jako instytucji kultury, ściąga 

publiczność z bardzo różnych stron. [instytucja kultury] 

W obszarze lokalnym, czyli Tarnów i okolice jak najbardziej, jest to olbrzymi wpływ. 

Jeśli chodzi o obszar województwa, jednak jest to jeszcze za małe działanie. Tarnów 

wciąż nie jest postrzegany jako miasto kultury i oświaty i nauki. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

Na podstawie zebranego materiału wyłania się obraz Centrum Sztuki Mościce jako instytucji, 

która w dość przemyślany i systematyczny sposób wypełnia swoją rolę w obszarze kultury. 

Oddalone od centrum, skierowana głównie na społeczność lokalną, oferuje zróżnicowane usługi 

kulturalne: począwszy od kina, przez teatr, galerię, po zajęcia edukacyjno-artystyczne, spotykające 

się z dużym entuzjazmem odbiorców.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się do mieszkańców gminy i odbiorców instytucji, dokonano 

analiz zmian struktury demograficznej, migracji i poziomu wykształcenia mieszkańców w związku 

z realizowaną inwestycją.  

Oceniając wpływ inwestycji na jakość życia, mieszkańcy w 48,6% wyrazili pozytywne opinie.  

Przyznali, że inwestycja przyczyniła się do wzrostu ich poziomu zadowolenia z życia. Odbiorcy 

natomiast przede wszystkim wskazali na poprawę jakości przestrzeni publicznej, co  

w odpowiedziach mieszkańców znalazło się na drugiej pozycji. Nietypowe (w zestawieniu  

z odpowiedziami udzielanymi w odniesieniu do pozostałych instytucji) afirmatywne wskazanie 

przez mieszkańców wzrostu zadowolenia z życia, świadczy o ich emocjonalnym podejściu do 

placówki. Potwierdzają to obserwacje realizowane w CSM podczas pracy ankieterów. Badani byli 

żywo zainteresowani udzielaniem odpowiedzi na pytania, dociekali przyszłości instytucji i wyrażali 

troskę o nią.  

Wszyscy badani uczestniczący w jego części jakościowej zgodnie oceniają, że zrealizowana 

inwestycja miała i ma wpływ na społeczność lokalną, bez wskazywania na konkretne grupy. Oferta 

placówki jest na tyle szeroka, że niemal każdy może znaleźć w niej coś interesującego (badani 

podają przykłady dzieci, młodzieży, kobiet, osób zainteresowanych kinem niszowym). 

Przedstawiciele instytucji stwierdzają jednocześnie, że jej oferta skierowana jest raczej do 

mieszkańców, niż turystów. 
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Wykres 149. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Mościc  

i odbiorców Centrum Sztuki Mościce125 

 

Źródło: opracowanie własne 

Głównie do mieszkańców, bo tak, jak wspominałyśmy, jeżeli pojawiają się u nas 

turyści, to są to te osoby, które odwiedzają również Tarnów i przy okazji, jeżeli to jest 

na czas ich pobytu i mamy ofertę, to trafiają również do nas, ale głównie kierujemy 

ofertę do mieszkańców. Oferta jest zróżnicowana wiekowo, tak jak już wspominałam, 

to są dzieci, to są dorośli, to są seniorzy, tak że jakby do każdej grupy wiekowej jest 

kierowana. [instytucja kultury] 

Wpływ instytucji na mieszkańców jest jednoznacznie pozytywny, co potwierdza zarówno materiał 

zebrany w trakcie wywiadów indywidualnych, jak i wywiadu grupowego. Stosunek społeczności 

lokalnej do przedsięwzięcia oceniany jest również jako pozytywny.  

Ludzie lubią to miejsce, ono jest przyjazne. Nie jest takie sztywne. Jest elastyczne, jest 

dużo inicjatyw oddolnych. Otwarci są na współpracę z młodymi ludźmi, którzy chcą 

działać i robić coś swojego. [NGO] 

Niektórzy badani są skłonni postrzegać zrealizowany w CSM projekt jako wyraz szacunku do 

odbiorców instytucji. Dostrzeżono ich jako klientów, którym należy się odpowiedni standard usług. 

 [...] jest też rodzaj takiego szacunku do użytkownika. Wie pani markety, sieci, sklepy 

się modernizują już po kilku latach dlaczego. Żeby jednak skusić tego konsumenta, że 

u nas jest fajnie. Przyjdź u nas jest komfortowo. U nas nie tylko, że wszystkie towary 

mamy, ale u nas jest fajnie. Więc jeśli chodzi o instytucje kultury, czy placówki, to 

mechanizm jest ten sam, to jest szacunek do użytkownika. Poza tym nasze wymagania 

jako społeczeństwo też się zmieniają. Mamy większe wymagania, bo jest większa 

                                                           
125 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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konkurencja, bo można szybko dotrzeć do Krakowa, do Rzeszowa, my jesteśmy 

pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami. [samorząd] 

Dzięki projektowi modernizacji CSM, w przekonaniu jednego z badanych przedstawicieli 

organizacji pozarządowej, przeżyło „reaktywację”, w opinii uczestników badań fokusowych - 

wręcz „nowe otwarcie”, ponieważ działa w formule, w jakiej nie działało nigdy wcześniej. 

Niektórzy badani podkreślają także, że dzięki inwestycji CSM i pełnieniu szerszych, niż dotychczas 

funkcji, przyciągnęło nowy rodzaj odbiorców. 

[...] od tego czasu chyba Centrum Sztuki Mościce też przejęło takie funkcje, trochę 

więcej funkcji takich nazwijmy to społecznych. To znaczy tam dużo rzeczy zaczęło się 

dziać, które niekoniecznie są zbieżne jakby z tym corem działalności Centrum, [...] ale 

też organizowane są tam różnego rodzaju wydarzenia, które ściągają trochę pewnie 

inną, nową grupę no osób korzystających z tej przestrzeni. [NGO] 

Z zagadnieniem wpływu projektu na społeczność lokalną silnie wiąże się historia utworzenia CSM, 

które w swoich początkach (lata 7.0 XX w.) było domem kultury dla mieszkańców Mościc, 

stworzonym przez Zakłady Azotowe, głównego lokalnego pracodawcę. Po zmianie ustrojowej, 

licznym negatywnym konsekwencjom społeczno-gospodarczym towarzyszył także upadek domu 

kultury, co potęgowało w niektórych mieszkańcach wrażenie zakończenia pewnej epoki. Zakładowy 

dom kultury stanowił bowiem ważną instytucję w życiu lokalnej społeczności, mimo pewnych 

kontrowersji, jakie wywoływał (nietypowa dla Mościc architektura, wyróżniająca budynek na tle 

innych). Organizowano w nim różne warsztaty i zajęcia dla mieszkańców, koncerty. Mieszkańcy 

Tarnowa, a zwłaszcza Mościc, doceniają zatem, że dom kultury, obecnie CSM, ponownie działa, 

choć w znacząco zmienionej formule. Niektórzy badani podkreślają, że formuła ta pozwoliła CSM 

przyciągnąć odbiorców spoza Mościc, a więc zwiększyć zasięg działania. 

[...] z tej zwanej ruiny powstał wspaniały obiekt, [...] w ogóle dużym wyzwanie dla 

Tarnowa, będąc tak na uboczu jest skierowanie ludzi, którzy są z centrum zechcieli 

odwiedzić Mościce i moim zdaniem się to udało. Właśnie otworzenie kina, wszystkie 

spektakle, seanse, które się tam odbywały, na pewno skupiały większą liczbę ludzi. 

[...] moim zdaniem potrafili się dzięki temu utrzymać przez tyle lat już trochę 

niezależnie od Grupy Azoty wtedy, więc to tez jest ważne, że jednak wykonali swoją 

misję. [okoliczny przedsiębiorca] 

Badani, tak w trakcie wywiadów indywidualnych, jak i grupowego, podkreślają, że działalność 

CSM ma wpływ na integrację lokalnej społeczności, przejawiający się m.in. w tworzeniu 

nieformalnych grup towarzyskich (jak grupa kobiet skupionych najpierw wokół dedykowanych im 

seansów kinowych, a obecnie korzystających także z innych rodzajów oferty CSM). Można zatem 

uznać, że placówka pełni rolę integracyjną, a także ma pozytywny wpływ na jakość życia 

społeczności lokalnej. 

Bardzo silny. Bardzo silny aspekt integracyjny, właśnie poprzez te warsztaty 

wspomniane, których jest bardzo dużo i są bardzo różne, to są warsztaty rodzinne, to 

są warsztaty dla dzieci, to są warsztaty dla seniorów, często warsztaty rozwojowe, na 

przykład ukierunkowane wyłącznie do grupy kobiet, albo do mężczyzn, warsztaty 

podróżnicze. [instytucja kultury] 

Więcej ludzi może uczestniczy właśnie w takich imprezach kulturalnych, bo są tu 

organizowane różne takie wieczorki, do kina można iść na przykład, w poniedziałki 

dla kobiet jest dużo taniej i chodzą ludzie. Różne są organizowane, czyli na pewno 

wpłynęło. [okoliczny przedsiębiorca] 

Mimo że badani raczej nie wyróżniają żadnej z grup odbiorców jako priorytetowej dla instytucji, to 

część z nich, biorąc pod uwagę procesy demograficzne i inne zjawiska zachodzące na terenie Mościc 

jest skłonna uznać, że działalność CSM ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób starszych. 
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Jest to ważne także dlatego, że starsze osoby, pamiętające dawny dom kultury, należały również do 

najbardziej sceptycznej grupy odbiorców placówki „w nowej odsłonie”. Tymczasem, w opinii 

zwłaszcza uczestników wywiadu grupowego, instytucja stara się być otwarta na najbliższe 

sąsiedztwo i oprócz promowania kultury i sztuki bardziej ambitnej, tworzyć przestrzeń dla 

mieszkańców. 

[...] mi się wydaje że są bardzo dumni, mieszkańcy i tak sobie obserwuje, że nawet ta 

część starszych osób, które się jednak powoli przekonują, to myślę, że jednak, widząc 

niejednokrotnie na różnych wspaniałych koncertach piękne panie ubrane, które się 

tutaj spotykają w towarzystwie i przychodzą na koncerty, ale myślę że ta instytucja 

tutaj bardzo dba o swoich sąsiadów, chociażby nie wiem, czy śpiewanie kolęd 

Mościckich, czy inne inicjatywy, które są takie nobilitujące, ale też zapraszające i ot 

tak, że to nie jest tylko tak, że tutaj są wysokie progi dla wielkiej kultury i sztuki jakiejś 

takiej, ale też w ogóle na co dzień. Tak że myślę, że są dumni z tego, że po sąsiedzku 

jest taka instytucja. [FGI] 

Samą instytucję postrzega się jako otwartą na potrzeby mieszkańców, na współpracę z innymi 

podmiotami, zarówno ze środowiska instytucji kultury, jak i organizacji pozarządowych czy 

biznesu.  

Przedstawiciele CSM podkreślają jednocześnie, że ważna jest dla nich informacja zwrotna na 

temat oferty, którą pozyskują za pośrednictwem ankiet badających opinię odbiorców. 

To są między innymi ankiety anonimowe, które są robione po danym wydarzeniu, po 

to, aby mieć wiedzę na ten temat, co publiczność chce, jakie wydarzenie jeszcze by 

widziała, czy też skąd czerpie informacje na przykład o ofercie artystycznej instytucji. 

[...] to są ankiety, które są rozdawane na miejscu, czyli po danym wydarzeniu 

wolontariusze wręczają takie ankiety, zachęcając do wypełnienia, i takich ankiet 

robimy bardzo dużo. Jest to dla nas bardzo pomocne. [instytucja kultury] 

Dzięki działaniom podejmowanym przez CSM w Tarnowie pojawiają się nowe osoby, ale raczej  

w roli zaproszonych gości, niż stałych bywalców, którzy mogliby wywrzeć znaczący wpływ na 

życie kulturalne i społeczne miasta i okolicy. 

Przedstawione wyżej opinie są zbieżne z przekonaniem 73% mieszkańców Mościc, którzy twierdzą, 

że inwestycja wpłynęła na intensyfikację życia kulturalnego dzielnicy. 

Wykres 150. Zmiany do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Mościc w badanych 

obszarach. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Co prawda największy procent z nich stwierdził, że nie zna takich inicjatyw, ale 77,8% badanych 

udzieliło odpowiedzi. Były one zróżnicowane. 

Tabela 107. Działania podejmowane przez Centrum Sztuki Mościce angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Tarnowa 

INICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

nie znam 22,2% 

wystawy/wernisaże 19% 

koncerty  12,8 

pokazy taneczne/potańcówki  8% 

spotkania z osobistościami  8% 

warsztaty  6,4% 

pikniki  4,8% 

biegi  3,1% 

imprezy charytatywne 3,1% 

spotkania dla kobiet  3,1% 

sztuki teatralne  3,1% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów.  

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Tarnowa w 64,7% wyrazili na poziomie deklaratywnym chęć wsparcia finansowego 

instytucji (co wynika z analizy willingness to pay - WTP) wyrazili. Z wykorzystaniem techniki 

willingness to pay mieszkańcy zostali zapytani o wsparcie instytucji kultury. Metodę pomiaru 

gotowości do zapłaty stosuje się m.in. w celu poznania i zilustrowania wartości, jaką stanowi 

partycypacja w kulturze Pomiar został przeprowadzony wśród 150 okolicznych mieszkańców CSM 

na zasadzie kwotowego doboru próby. Respondentów dobrano w oparciu o zróżnicowanie populacji 

ze względu na wiek oraz płeć, a także pod kątem uczestnictwa w ofercie kulturalnej danej placówki. 

Zgodnie z założeniem, w próbie znalazła się podobna ilość mieszkańców miejscowości 

korzystających z oferty instytucji, jak i niekorzystających z jej oferty. 

Wykres 151. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej CSM 

Źródło: opracowanie własne 
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N=150  
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niekorzystających z oferty instytucji) 
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Średnia kwota, jaką gotowi są oni rocznie przekazać wynosi 35,06 zł. Ekstrapolując podane wyniki 

na populację Tarnowa, suma jaką mogliby jego mieszkańcy zapłacić wynosi 3 171 464 zł.  

Średnia kwota roczna, którą mieszkańcy byliby skłonni zapłacić to 41,94 zł. Ekstrapolując podane 

wyniki na populację dorosłych mieszkańców Krakowa, suma jaką są gotowi zapłacić wynosi 26 371 

159 zł. Szczegółowe analizy wyników są przedstawione w osobnym rozdziale.  

Z badania wynika, że mieszkańcy Tarnowa rocznie przeznaczają na kulturę średnio 236,03 zł,  

a więc o 111,37 zł mniej niż średnie roczne wydatki na kulturę statystycznego Polaka. W związku  

z tym, że dane zebrane przez GUS dotyczące kultury w 2016 roku zawierały także korzystanie  

z mediów (w tym abonament radiowy i telewizyjny oraz telewizja kablowa), można szacować, że 

kwota przeznaczana przez mieszkańców Tarnowa na kulturę jest średniej wysokości. 

Wykres 152. Szacunkowa roczna kwota przeznaczona na wydatki związane z kulturą 

 

Źródło: opracowanie własne 

W Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie nie obowiązuje bilet wstępu na wystawę czasową. Badani 

zapytani o maksymalną kwotę wstępu do instytucji najczęściej wskazywali od 6-10 zł oraz od  

16-20 zł. Wynika z tego, że mieszkańcy Tarnowa doceniają funkcjonowanie placówki i deklarują 

gotowość zakupu biletów.  

 

Wykres 153. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą 

wystawę do CSM 

 

Źródło: opracowanie własne 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Profil CSM jest dość 

czytelny, o lokalnym charakterze, co nie oznacza że instytucja nie posiada oferty na ponadlokalnym 

poziomie. Najwięcej mieszkańców uznało, że inwestycja została zaplanowana z myślą  
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o mieszkańcach dzielnicy (68,4%), z czego 72,1% mieszkańców odwiedziło CSM. 66,4% uczyniło 

to kilkukrotnie (takiej odpowiedzi nie zaznaczył nikt z przedziału wiekowego 15-24 lata), 5,7% było 

w nim jeden raz. Natomiast 14,8% spośród 27,9% osób, które nie skorzystały do tej pory z oferty, 

słyszało o instytucji. 13,1% badanych nigdy nie słyszało o CSM w Tarnowie. Poza mieszkańcami 

Mościc, grupą docelową instytucji, są mieszkańcy Małopolski (29% wskazań). Jedynie  

2% mieszkańców uważa, że oferta CSM skierowana jest do polskich turystów, a 3,1% twierdzi, że 

wszyscy w równiej mierze mogą z niej korzystać.  

Osoby, które słyszały o CSM, ale nigdy w nim nie były, spytano o przyczynę niekorzystania  

z oferty instytucji.  

Wykres 154. Przyczyny niekorzystania z oferty Centrum Sztuki Mościce przez mieszkańców Tarnowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość wybrać dowolną liczbę 

odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcom Mościc, jeżeli czegoś brakuje w ofercie kulturalnej w ich miejscu zamieszkania, to 

koncertów. Warto, by Centrum Sztuki Mościce zintensyfikowało działania w tym zakresie. 

 

Tabela 108. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Tarnowie w opinii mieszkańców 

INICJATYWA  PROCENT WSKAZAŃ 

koncertów  42,2% 

niczego nie brakuje  25% 

dożynek/festynów/pikników 14% 

Wystaw 4,6% 

przedstawień teatralnych  4,6% 

wydarzeń sportowych 3,2% 

spotkań autorskich  3,2% 

warsztatów plastycznych dla dzieci 1,6% 

wydarzeń modowych 1,6% 

Źródło: opracowanie własne 

CSM należy pozytywnie ocenić za udział w budowaniu kapitału społecznego, biorąc pod uwagę 

kooperację z trzecim sektorem. Doświadczenia badanych we współpracy z CSM wskazują, że 

placówka zarówno sama wychodzi z inicjatywą współpracy (np. fundacja działająca przy CSM 
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zaproponowała jednej z lokalnych organizacji wspólny projekt na rzecz rozwoju kreatywności 

wśród dzieci), jak i chętnie przystaje na propozycje, które są do niej zgłaszane.  

[...] pamiętam, byłam na jakimś takim spotkaniu dotyczącym przebudowy parku, czy 

jakoś, i pani dyrektor zwołała kilka osób, które w jakiś tam sposób są związani z tym, 

no i nie musiała tego robić, bo nikt jej tego nie kazał, ale uznała, że jest taki temat  

i że warto, żeby te osoby się spotkały i porozmawiały i to była ich inicjatywa, żeby się 

to wydarzyło tutaj. Ale też druga strona [...], że jak jest jakiś fajny pomysł, to po prostu 

nie odbija się od szklanej ściany: „do widzenia, nie mamy czasu, jesteśmy zajęci”, 

tylko że jest otwarta i te inicjatywy przyjmuje. Więc myślę, że to w dwie strony działa. 

[FGI] 

Tym samym poziom komunikacji z otoczeniem badani oceniają wysoko, wskazując 

jednocześnie, że dużą rolę odgrywają w niej osobiste relacje między przedstawicielami świata 

kultury, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców, sprawiające, że nawiązanie współpracy 

przychodzi zwykle z łatwością. Przedstawiciele samej instytucji podkreślali, że w głównej mierze 

współpracują z organizacjami pozarządowymi.  

Tak, NGO-sy bardzo dużo jest tutaj współpracy, między innymi Stowarzyszenie 

Miasta w Internecie, z którymi wspólnie organizujemy już od kilku lat konferencje 

związane z dostępnością Internetu we wszystkich dziedzinach życia, również z dużym 

naciskiem na działania kulturalne. Jest bardzo wiele instytucji, bardzo wiele NGO-

sów, z którymi współpracujemy. [instytucja kultury] 

Badani reprezentujący środowisko III sektora (w Tarnowie funkcjonuje 465 NGO, z czego  

66 z obszaru kultury, w tym 19 powstało po realizacji projektu)126 potwierdzają, że CSM w nowej 

formule jest dla nich ważnym partnerem współpracy na różnych płaszczyznach - ze względu na 

swoje możliwości infrastrukturalne, ale co ważne, także z uwagi na podejście, jakie do współpracy 

z NGO prezentują zarządzający placówką. 

[...] z jednej strony jakby inicjatywy podejmowane o charakterze takim 

prospołecznym, no to na pewno pozwalają mieścić się w tej logice działań organizacji 

pozarządowych. Z drugiej strony, no oczywiście jakby przestrzeń do pracy dla 

organizacji pozarządowych i duża gotowość po stronie nazwijmy to władz Centrum 

Sztuki Mościce do takiej współpracy, to znaczy do angażowania się w ciekawe 

projekty, proponowane przez NGOs i też gotowość do wspierania tych projektów, taka 

realna gotowość. [NGO] 

Problemy zostały dostrzeżone w kwestii kooperacji z sektorem biznesu, ponieważ niewiele firm 

chce wspierać kulturę. Choć samo CSM współpracuje również z przedsiębiorcami (w tym przede 

wszystkim z Grupą Azoty), to wedle badanych obecnie obowiązuje trend wspierania wydarzeń 

sportowych, co jest wyzwaniem w nawiązaniu relacji kultura-biznes. 

Z firmami bywa różnie, ponieważ rynek jest, jaki jest i nie każda firma, czy też niewiele 

firm chce wspierać kulturę, niestety, chyba dzisiaj jest mocniejszy trend w stronę na 

przykład sportu i chyba ten sektor jest bardziej i chętniej przez duże firmy wspierany. 

Niemniej jednak życzyłabym sobie, żeby było jeszcze lepiej, o tak powiem, jest nieźle, 

ale jakby rynek pokazuje, że takie instytucje, jak nasza, muszą mocno się starać  

i mocno pracować nad tym, żeby te firmy przyciągnąć do siebie i tym samym 

przyciągnąć też pieniądze. [instytucja kultury] 

Inwestycja, która pozwoliła na rozszerzenie oferty CSM, wpływa na pozytywne opinie 

mieszkańców o badanej instytucji. CSM jest zaangażowane w integrację poprzez kulturę 

mieszkańców nie tylko Mościc, ale i Tarnowa. Chętnie podejmuje współpracę z innymi podmiotami. 

Czy odziaływanie to znajduje jednak odzwierciedlenie w procesach makrospołecznych? Podobnie 

                                                           
126 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj (dostęp: 09.05.2018) 

http://bazy.ngo.pl/wyszukaj
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jak w pozostałych przypadkach, również w Tarnowie, analizie poddano statystyki demograficzne. 

W omawianym mieście obserwowalny jest spadek liczby ludności w analizowanym okresie. 

Następował on systematycznie od 2007 roku, a w 2016 roku liczba ludności wyniosła 110,1 tys. 

osób (o 6 tys. mniej). Tarnów co roku odnotowuje ujemne saldo migracji (na zróżnicowanym 

poziomie, od około -700 do około -300 osób). W latach 2007-2016 towarzyszył temu wzrost odsetka 

osób w wieku poprodukcyjnym (o 6,5 punktu) oraz spadek odsetka osób w wieku 

przedprodukcyjnym (o 2,4 punktu). Tarnów cechuje się także wzrastającą systematycznie od 2010 

roku wartością WOD. Jednak na to badany projekt, ani w okresie swojej realizacji, ani po jej 

zakończeniu, nie ma dającego się zaobserwować wpływu. Centrum Sztuki Mościce stara się 

natomiast odpowiedzieć, jak wskazywał jeden z badanych, na proces gentryfikacji ludności 

Tarnowa, rozbudowując ofertę dla seniorów.  

[...] część młodych ludzi wyjechała, a zostały starsze osoby. Starsze osoby mają inne 

potrzeby, inny świat wokół nich musi być i tak dalej. W związku z tym, jeżeli jest taka 

placówka, która spełnia określone standardy, to oddziałuje na pewno pozytywnie w 

jakiś sposób to niweluje, to na pewno. [samorząd] 

Wykres 155. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Tarnowa w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)  

 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS 

Tarnów cechuje się również utrzymującym się na wysokim poziomie saldem migracji, które wraz  

z rozpoczęciem realizacji projektu wyraźnie spadło, co może mieć pośredni związek  

z projektem.  

Tabela 109. Migracje w latach 2006-2012 w Tarnowie 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM  

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY  

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ  

2006 -837 -409 830 1239 -428 81 509 

2007 -783 -524 793 1317 -259 111 370 

2008 -582 -303 711 1014 -279 111 390 

2009 -355 -240 733 973 -115 123 238 

2010 -533 -377 691 1068 -156 110 266 

2011 -553 -349 798 1147 -204 86 290 

2012 -568 -338 730 1068 -230 112 342 

Źródło: opracowanie własne GUS 
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Liczba absolwentów szkół wyższych podlega w Tarnowie niewielkim wahaniom, a w rok po 

zrealizowaniu inwestycji wzrosła, czego jednak nie można jednoznacznie przypisać oddziaływaniu 

inwestycji. 

Tabela 110. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012 - Tarnów 

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2006 b.d. 

2007 b.d. 

2008 769 

2009 649 

2010 689 

2011 736 

2012 737 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Wpływ inwestycji na instytucję  

Oczywistym jest, że aby inwestycja realizowana w instytucji mogła oddziaływać na otoczenie, musi 

w pierwszej kolejności wywołać zmiany w samej placówce. Dlatego postanowiono ustalić, czy 

zmiany w Centrum Sztuki Mościce są zauważalne. Zdecydowana większość (91,3%) odbiorców 

dostrzega zmiany i są one w pierwszej kolejności związane z innowacyjnością i przekształceniami 

infrastrukturalnymi. Widoczne są również zmiany na rzecz integracji społeczności lokalnej.  

Wykres 156. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Centrum Sztuki Mościce 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Według większości badanych (80,7%), były to zmiany konieczne, aby placówka nie pozostawała  

w tyle za innymi, zdaniem pozostałych 19,3%, zmiany te pozwoliły zdeklasować konkurencję. 

Wykorzystanie wygenerowanej w związku z inwestycją przestrzeni pozytywnie ocenia  

86,5% mieszkańców i 94,8% odbiorców. Najmniej pozytywnie ocenili ten aspekt odbiorcy  

z wykształceniem zawodowym.  

Odnosząc się do poszczególnych aspektów funkcjonowania przestrzeni, największy entuzjazm 

badanych budzi czystość, w jakiej obiekt jest utrzymany oraz jego architektura. Co ciekawe, 

mieszkańcy najsłabiej ocenili lokalizację obiektu. Dla odbiorców nie stanowi to takiego 

mankamentu. Odbiorcom nie podoba się za to aranżacja wnętrza i zaplecze komercyjne.  

Wykres 157. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Mościc oraz 

odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wskazane przez odbiorców niedogodności zweryfikowała obserwacja, która była prowadzona 

podczas wydarzeń jak i poza nimi127. Wejście główne do obiektu nie było czynne w trakcie realizacji 

badań, tabliczki przekierowują do wejścia bocznego, przy którym zorganizowana była 

                                                           
127 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb publiczności: 

w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących 

na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich 

funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających 

się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich 

gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami. 
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prowizoryczna kasa. Odnalezienie samej placówki nie stanowi problemu. Duży parking ulokowany 

przed instytucją zarezerwowany jest dla pracowników instytucji, natomiast dla klientów pozostają 

miejsca wzdłuż ulicy, przy której znajduje się instytucja. W obiekcie nie ma kawiarni, są natomiast 

maszyny wendingowe z napojami. Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak i jego bezpośrednia 

okolica charakteryzowała się wysokim poziomem czystości. Infrastruktura obiektu zdaje się być 

zbyt duża w kontekście potrzeb placówki, o czym może świadczyć zamknięte wejście główne, 

niewykorzystany obszar foyer, nieczynne kasy. Poza tym obiekt posiada profesjonalną salę 

widowiskową, sale do zajęć tanecznych i kino.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się na wydarzeniach. Odbiorcy, którzy uczestniczyli w wernisażu w większości byli ze sobą 

zaznajomieni, po zakończeniu części oficjalnej goście dyskutowali w małych grupach na temat 

zaprezentowanych fotografii. Sprawiali wrażenie zainteresowanych, zadawali pytania artyście, 

którego prace można było oglądać. Na wydarzenie przyszło około 40 osób.  

Z kolei na spotkaniu autorskim pojawiły się osoby, które nie znały się wcześniej. Można było 

odnieść wrażenie, że odwiedzający nie są stałymi bywalcami placówki - przyszli jedynie na 

konkretne wydarzenie. Na spotkaniu było około 50-60 osób. Personel pomagał odwiedzającym  

w poruszaniu się po budynku i kierował do odpowiednich miejsc. 

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

Odwiedzający kierowali się głównie do kina. Dzieci i młodzież przychodziły na cotygodniowe 

zajęcia prowadzone przez placówkę. Podczas obserwacji odnotowano kilkuosobową grupę 

odbiorców, która przyszła specjalnie, aby obejrzeć wystawę czasową. Zaobserwowano również 

grupę młodzieży zapewne z pobliskiego osiedla, która przyszła do CSM po prostu posiedzieć.  

Podsumowując, infrastruktura związana z ciągami komunikacyjnymi obiektu zdaje się być 

niedopasowana do potrzeb instytucji. Obiekt nie sprawia wrażenia tętniącego życiem miejsca, 

otwartego dla klientów. Przeciwnie prowizoryczna kasa, przepastny, prawie pusty parking dostępny 

jedynie dla pracowników, brak większej liczby odwiedzających poza wydarzeniami, nie sprawia 

dobrego wrażenia. 

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych o czym świadczy zarówno 

obserwacja, jak oceny badanych - 96,7% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 83,9% 

odbiorców dotyczyło udogodnień związanych niepełnosprawnościami ruchowymi, 90,7% 

pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 80,4% odbiorców - otwartości na potrzeby osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 69,1% respondentów zamieszkujących okolice i 65,7% 

odbiorców deklarowało otwartość na głuchoniemych, a 56,7% mieszkańców i 62,5% odbiorców 

zadeklarowało otwartość na potrzeby niewidomych i niedowidzących.  

Instytucja, co już podkreślono, posiada ofertę skierowaną do różnych grup wiekowych. Aż 90,6% 

mieszkańców i 89,9% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na seniorów. Natomiast 97,3% 

mieszkańców i 92,8% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. 

Badani postrzegają CSM, jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją 

ofertę. Zdecydowana większość (84%) odbiorców i (82,2%) mieszkańców udzieliło odpowiedzi 

twierdzącej na pytanie o otwartość placówki.128  

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym działaniem wpływającym na 

stateczność wykorzystania nowozaistniałej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty  

i skuteczna komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten został szeroko ujęty w analizie medialnej, która 

stanowi osobny rozdział raportu. W tym miejscu zaprezentowane zostaną dane wynikające z ocen 

respondentów. Analizując promocję funkcjonowania instytucji, pozytywnie ocenia ją 71,8% 

mieszkańców, a 28,2% jest przeciwnego zdania.  

                                                           
128 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem, ponieważ, pomimo próśb ankieterów o nie branie od uwagę 

bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wpływem bieżącego badania. 
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Odbiorcy o istnieniu placówki dowiadywali się przeważnie od najbliższych.  

Wykres 158. Źródło, z którego odwiedzający Centrum Sztuki Mościce dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdaniem 85% mieszkańców i 90,5% odbiorców projekt zrealizowany w Centrum Sztuki Mościce 

przyczynił się do upowszechniania wiedzy i informacji o nowej ofercie placówki. Odbiorców 

zapytano więc o to, jakie kanały komunikacji wykorzystuje, ich zdaniem, CSM, Większość wskazań 

dotyczyła mediów społecznościowych. 

Wykres 159. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Centrum Sztuki Mościce w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

Placówka wykorzystuje nowe media, w tym Facebooka, m.in. jako narzędzie pozyskiwania 

informacji i opinii dotyczących swojej działalności. Jest także obecna w Internecie za 

pośrednictwem Instagrama, YouTube czy Twittera. Pomaga to w promocji działań  

i pozyskiwaniu publiczności, dlatego funkcjonowanie w świecie wirtualnym jest przez 

przedstawicieli instytucji określane jako bardzo istotne. Z drugiej strony badani wspominają także 

o obecności działań promocyjnych CSM w przestrzeni miejskiej. 

[...] działania są widoczne. Jeśli jest jakiekolwiek przedsięwzięcie jest to widoczne w 

Tarnowie. Mówię nie tylko o słupach reklamowych, ale latarnie są też obwieszone 

wówczas, reklama jest w radiu przed seansami. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, czy dane 

wydarzenie występuje w okolicy, momentalnie jest to w stanie dostrzec w Tarnowie. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 1 856 komunikatów, 

jakościowej - 101 opublikowanych od 2007 do końca 2016 roku. Większość materiałów 

medialnych miała regionalny zasięg (52,8%). W przypadku publikacji na temat Centrum Sztuki 
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Mościce AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 1490 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów 2 765 425 zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać za analogiczne do 

analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych 

odbiorców komunikatów) wynosił 30 059 osób. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to 16 945 

117 osób. Działalność Centrum Sztuki Mościce i realizowanych w nim projektów „Modernizacja 

siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach” oraz „II etap modernizacji 

Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, 

artystów, wymogi bezpieczeństwa” są prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych 

w sposób neutralny. Warto dodać, że w placówce uruchomiono dział promocji, w którym 

zatrudniona jest osoba odpowiedzialna za monitoring mediów, jak i dwie osoby odpowiadające za 

prowadzenie komunikacji internetowej, ich zakres obowiązków jest jednak szerszy.  



 

 366 

 nr strony 

1 856 
liczba komunikatów 

w latach 2007-2016 
 

55 789 868 
suma dotarcia 

dla komunikatów objętych analizą 
 

2 765 425 
suma AVE 

dla komunikatów objętych analizą 
 

0,20%

96,80%

3,10%

Wydźwięk

Negatywny Neutralny Pozytywny

52,80%

47,20%

Zasięg

Regionalny Inny

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Częstość publikowania komunikatów medialnych
0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 0001 200 0001 400 000

Dziennik Polski

dziennikpolski24.pl

Gazeta Krakowska

Gazeta Wyborcza Kraków

Gazetakrakowska.pl

halogorlice.info

krakow.naszemiasto.pl

nowysacz.naszemiasto.pl

tarnow.naszemiasto.pl

Suma AVE [zł]

52,80%

47,20%

Rodzaj medium

Prasa Internet



 

367 

Celem badania było również zweryfikowanie jak często odbiorcy korzystają z oferty placówki.  

W przypadku CSM aż 39,1% odbiorców to osoby, które odwiedzają Centrum kilka razy  

w roku. Natomiast 25,3% stanowili ankietowani, którzy mają okazję odwiedzić instytucję 1-3 razy 

w miesiącu, a 17,2% respondentów odwiedziło CSM po raz pierwszy, natomiast odpowiednio po 

9,2% badanych udzieliło odpowiedzi „raz w tygodniu” oraz „byłem/am kilkukrotnie w swoim 

życiu”.  

W założeniu badania było również oszacowanie jak często odbiorcy instytucji uczestniczą  

w życiu kulturalnym. Mieszkańcy Mościć podejmują aktywności kulturalne  kilka razy  

w miesiącu (38,3%) oraz raz w miesiącu (25,9%). Kilka razy w roku w wydarzeniach kulturalnych 

bierze udział prawie co piąty badany (19,8%), 11,1% ankietowanych udzieliło natomiast odpowiedzi 

„raz w tygodniu lub częściej”. Zaledwie 4,9% respondentów uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych raz w roku i rzadziej. 

Tabela 111. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej CSM przez odbiorców placówki,  

w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

CSM 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 33,3% 9,7% 9,5% 0% 0% 

1-3 razy w miesiącu 44,4% 38,7% 14,3% 25% 6,7% 

Kilka razy w roku 11,1% 32,3% 66,7% 25% 40% 

Byłem/am kilkukrotnie 

w swoim życiu 
11,1% 9,7% 0% 25% 13,3% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
0% 9,7% 9,5% 25% 40% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Centrum Sztuki w Mościcach, największa część 

odbiorców instytucji to osoby zamieszkujące Tarnów (79,3%). Z obszaru województwa 

małopolskiego odwiedza instytucję 16,1% ankietowanych, natomiast 3,4% mieszka poza 

województwem małopolskim. Tylko 1 spośród respondentów mieszka za granicą, choć pochodzi  

z Polski.  

Wykres 160. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę motywacje odwiedzających - ponad połowa (59%) badanych wybrała się do CSM 

ze względu konkretne wydarzenie organizowane w placówce, a 12,9% respondentów 

odpowiedziało, że odwiedziło placówkę, ponieważ lubi to miejsce i często w nim bywa.  
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Wykres 161. Motywacje odwiedzających Centrum Sztuki Mościce do skorzystania z jego oferty  

 

Źródło: opracowanie własne 

Badani zostali również zapytani o opinię na temat relacji poniesionych kosztów do społecznej 

użyteczności inwestycji. Ponad połowa (53,4%) mieszkańców i 68,9% odbiorców uznało, że była 

to inwestycja potrzebna i dobrze, że została zrealizowana. Odpowiednio 43,2% i 23% dostrzega jej 

przydatność, ale uważa, że są inne bardziej potrzebne. Jedynie 3,4% mieszkańców ale i 6,6% 

odbiorców określiło inwestycję jako mało przydatną.  

Uczestnicy badania mieszkający poza Tarnowem aż w 97,7% chcieliby, by w ich miejscu 

zamieszkania realizowano takie inwestycje. 

Niemal wszyscy odbiorcy (98,7%) planują ponowną wizytę w instytucji. Respondenci poleciliby 

odwiedzenie placówki znajomym i rodzinie przed realizacją inwestycji (81,5% - mieszkańcy, 

89,7% odbiorcy), ale po ukończeniu inwestycji uczyniłoby to jeszcze liczniejsze grono - 95,9% 

mieszkańców i 96,3% odbiorców (przeczącej odpowiedzi udzieliło dwa razy więcej mężczyzn  

w stosunku do kobiet).  

CSM w związku z realizacją projektu doświadczyło znaczącej zmiany wizerunkowej, zwłaszcza, 

jeśli porównać okres sprzed samej inwestycji do chwili obecnej. Z miejsca, które uczestnicy 

wywiadu fokusowego określali jako „zrujnowane”, „zaniedbane”, „opuszczone” zmieniło się  

w „nowoczesne”, „otwarte”, „awangardowe”. Z drugiej strony podkreślano, że jeśli porównać stan 

obecny do „czasów świetności” dawnego domu kultury, to mamy do czynienia raczej z kontynuacją, 

niż zmianą, co zaznaczono już wyżej. Zauważają to przede wszystkim starsi badani, zwłaszcza 

mieszkańcy Mościc.  

Ważnym aspektem wydają się być duże możliwości wykorzystania nowej przestrzeni, ale także 

zmiana dotycząca kadry instytucji, co w szczególności zauważają przedstawiciele samej placówki. 

Dostrzeżono, iż projekt przyczynił się do organizacji wielu szkoleń dla pracowników. Przełożeni 

kładą nacisk, aby pracownicy rozwijali się w swoich dziedzinach, szczególnie, jeśli chodzi  

o nowości technologiczne np. reżyserię świateł.  

CSM kojarzy się badanym ze zwierzętami cechującymi się ambicją, dążeniem „do góry” (żyrafa, 

pegaz), siłą i odwagą (tygrys), ale i ciepłem, opiekuńczością (ponownie żyrafa). Wspólny badanym 

zakres skojarzeń to rola lidera, niebojącego się awangardy i krytyki, ale opiekuńczego wobec 

innych, serdecznego, pięknego. Zwierzęciem, które odpowiada zarówno symbolowi Mościc, jak  

i charakterowi samej instytucji, jest jaskółka. 

To jest ptak, który buduje piękne gniazda, chociaż nie wszystkim się podoba. [...] Jest 

pożyteczny, dużo robi dobrych rzeczy, zjada mnóstwo komarów, jest szybki, zwinny, 
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raczej lubiany. No i dla ta jaskółka jest zawsze symbolem tego miejsca, trudno 

powiedzieć dzielnicy, bo Tarnów nie ma dzielnicy, ale Mościce zdecydowanie 

zasługują na to, żeby być takim bytem, jako Mościce, dlatego w dobrym klasycznym, 

tym jaskółczym sensie tak mi się kojarzy to miejsce. [FGI] 

Wszyscy uczestnicy wywiadu grupowego, którzy mieli okazję współpracować z CSM (czyli 

właściwie każdy z nich) podkreślali rolę, jaką w tworzeniu tego pozytywnego wizerunku  

i dobrej atmosfery dla budowy relacji mają pracownicy CSM. Badani pozytywnie wypowiadali 

się nie tylko na temat osób zarządzających instytucją, ale i szeregowych pracowników. 

Podkreślali, że to głównie dzięki ich nastawieniu, otwartości na innych, zainteresowaniu tematami, 

którymi zajmują się zawodowo, CSM funkcjonuje tak dobrze i w efektywny sposób wykorzystuje 

posiadany dzięki realizacji projektu potencjał. Mimo że - w wymiarze infrastrukturalnym - jest to 

potencjał znacznie przewyższający inne instytucje kultury w Tarnowie, to w opinii uczestników 

wywiadu grupowego jest on wykorzystywany dla dobra całego sektora kultury w mieście. 

[...] raczej jedziemy w peletonie, niż jeden za drugim. Natomiast biorąc pod uwagę to, 

i przez tę inwestycję, jak duży też potencjał zbudowano, [...] no to jest też kapitalne 

właśnie, że nie ma jakiegoś takiego liderowanie, korzystamy z tego, co Centrum Sztuki 

daje nam pod względem nie wiem, przestrzeni, możliwości spotkania, i tego, jacy są 

pracownicy Centrum Sztuki Mościce, że są chętni. [FGI]  

Jeśli chodzi o kadrę placówki, to projekt wpłynął na zwiększenie liczby pracowników CSM: 

[...] cała modernizacja itd. spowodowała też, że wymusiła w jakiś sposób to, że 

powstały nowe miejsca pracy, więc więcej ludzi się pojawiło również w dziale 

merytorycznym, czyli w tym dziale, który jest jakby głową dla całej instytucji. 

Poszerzyła się administracja, poszerzyła się osobowa, poszerzył się również zespół 

techniczny, więc również od tej strony ta inwestycja przyniosła dużo dobrego. 

[instytucja kultury]  

Przedstawiciel instytucji dostrzega także, że pod wpływem projektu i poszerzenia działalności CSM 

zaczęto przywiązywać większą wagę także do stałego rozwoju kompetencji kadry, poprzez 

zachęcanie do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz wspieranie dążenia do 

specjalizacji w danej dziedzinie, zarówno w przypadku pracowników merytorycznych, jak  

i technicznych. Organizowane dla pracowników placówki szkolenia dotyczą także umiejętności 

pracy w grupie. O wysoką jakość współpracy wewnątrz instytucji dba się ponadto organizując  

np. coroczny wyjazd integracyjny dla pracowników wszystkich działów. 

Wpływ projektu na rewitalizację 

We wniosku aplikacyjnym projekt nie był opisywany jako rewitalizacyjny. Należy jednak 

podkreślić, że po pierwsze „tchnął” on nowe życie w obiekt już zdegradowany, po drugie posiada 

istotny wymiar rewitalizacji społecznej. Wpisuje się również w założenia polityki lokalnej, której 

jednym z priorytetów jest rewitalizacja Mościc.  

W opinii badanych zrealizowany projekt miał charakter rewitalizacyjny, zarówno w wymiarze 

infrastrukturalnym, jak i społecznym. W tym pierwszym zniwelował przede wszystkim negatywne 

efekty degradacji dawnego domu kultury, znacząco poprawiając estetykę przestrzeni, a także 

poziom bezpieczeństwa. W wymiarze społecznym, przywrócił społeczności lokalnej ważną 

instytucję, która zarówno kiedyś, jak i teraz pełni wiele istotnych funkcji: kulturalną, edukacyjną, 

integracyjną.  

[...] budynek odzyskał świetność, zaczął wyglądać dobrze, zaczął tętnić życiem, więc 

tylko pozytywne rzeczy za tym poszły. [instytucja kultury]  
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Zwłaszcza funkcja integracyjna jest bardzo istotna, jeśli wziąć pod uwagę to, że procesy 

demograficzne zmieniły Mościce w miejsce zamieszkane przede wszystkim przez osoby starsze, 

bardziej niż inne grupy społeczne narażone na izolację i wykluczenie. 

Podobnie jak w przypadku Wadowic, niektórzy badani są skłonni łączyć projekt realizowany  

w badanej instytucji kultury z poprawą jej otoczenia, dzięki większemu zaangażowaniu władz 

miejskich i samych mieszkańców.  

Na pewno możemy powiedzieć, że modernizacja tego obiektu i bezpośredniego 

otoczenia wpłynęła na to, że nagle te tereny zielone, które nas otaczają, nienależące 

do nas, wymagają trochę innego podejścia i nagle się okazało rzeczywiście, że miasto 

o nie zaczęło dbać. [...] W wyniku tego, że tu się coś dzieje, w wyniku budżetu 

obywatelskiego powstała siłownia na świeżym powietrzu, która w kolejnym budżecie 

została rozbudowana, powstał plac zabaw dla dzieci akurat tutaj, ponieważ tu się 

rzeczywiście koncentrują duże grupy ludzi. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na środowisko naturalne 

Instytucja działa na rzecz ograniczania strat ciepła (odzysk ciepła latem i odzysk zimna zimą), 

posiada ekologiczny i energooszczędny system wentylacji. Oświetlenie budynku zostało zmienione 

na ledowe. Placówka dąży też do zmniejszania poboru energii i ogrzewania poprzez optymalizację 

procesu grzania, oświetlenia budynku i jego dostosowanie do harmonogramu aktywności 

użytkowników. Stosuje rozwiązania energo- i wodooszczędne. 

W kontekście wpływu projektu na środowisko naturalne badani raczej nie dostrzegali oddziaływania 

projektu, podkreślając ewentualnie kwestię wskazywaną wcześniej przy temacie rewitalizacji,  

a mianowicie uporządkowanie przestrzeni: 

No bo nawet weźmy ten park. Poprawiło się, jest czyściutko, można wyjść  

z dziećmi na spacerek. Wokół tego domu kultury też czyściutko. Widocznie kultura 

potrzebna jest żeby dbano o czystość. [okoliczny przedsiębiorca] 

Wpływ projektu na rynek sztuki 

Placówka ma pośredni wpływ na rynek sztuki, choćby z uwagi na wsparcie młodych twórców, 

jednak wpływ ten nie jest zauważalny przez badanych. Poprzez różnorakie konkursy, jak twierdzą 

przedstawiciele instytucji, wielu młodym artystom otwierają się drzwi do dalszej zawodowej kariery 

i późniejszego sukcesu. 

Współpracujemy z artystami, udaje nam się zapraszać znakomite nazwiska,  

i zawodowych twórców i takich, którzy mają ogromny dorobek. Współpracujemy 

również z młodymi twórcami, z początkującymi. [instytucja kultury] 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

W przypadku projektu zrealizowanego w Mościcach badani z różnych środowisk byli zgodni  

w swoich pozytywnych opiniach. Jedyna różnica, która wybrzmiała w badaniu związana była  

z opinią samorządu i przedstawicieli NGO co do kwestii finansowania CSM. Samorząd podkreśla, 

że chciałby, aby CSM dysponowało jeszcze większym budżetem, żeby poszerzyć zakres 

działań/współpracy, a przedstawiciel jednego z NGO ma „pretensje” do miasta, że daje środki np. 

na CSM, a dla organizacji niewiele zostaje. Kontrowersja ta wynika z nieznajomości mechanizmu 

finansowania instytucji kultury (CSM otrzymuje dotacje z Samorządu Województwa 

Małopolskiego, a nie urzędu miasta).  

Przedstawiciele instytucji podkreślali, że projekt był niezwykle potrzebny, dzięki niemu powstały 

nowe przestrzenie do realizacji wydarzeń kulturalnych, min. sala baletowa, kino, doposażona scena, 
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akustyka. Inwestycja przyczyniła się do stworzenia miejsca przeznaczonego dla mieszkańców, ale 

także umożliwiła organizację ogólnopolskich festiwali, skierowanych do szerokiej publiczności. 

Badani (choć nie wszyscy mówią tu jednym głosem) podkreślają przede wszystkim znaczenie 

realizacji projektu dla pozycji Tarnowa na kulturalnej mapie Małopolski. 

Centrum bardzo ugruntowało swoją pozycję w Tarnowie, to że mamy  

w Tarnowie i jakby w odległości do Krakowa i do Rzeszowa, jesteśmy jedyną 

instytucją, która ma takie możliwości przestrzenne, czyli tak dużą widownię, tak dużą 

scenę i tak duże zaplecze, które pozwala robić przeróżne rzeczy właśnie w dziedzinie 

sztuki, w dziedzinie kultury, więc tu na pewno mocno ugruntowaliśmy swoją pozycję. 

[instytucja kultury] 

Z drugiej strony podkreślane są korzyści na poziomie lokalnym, związane z integracją 

społeczności, z przyciągnięciem do CSM osób niemieszkających w Mościcach. Sama dzielnica 

nie jest uważana za atrakcyjną jeśli chodzi o ofertę spędzania wolnego czasu, natomiast 

zmodernizowane CSM może to zmienić. 

Wydaje mi się, że ta inwestycja była bardzo trafiona ponieważ przede wszystkim 

znajduje się w strefie, która nie jest mocno atrakcyjna i jednak mimo wszystko ściąga 

te osoby ta w ten region, to też jest ważne. [współpracujący przedsiębiorca] 

[...] ożywia tę tkankę miasta, tę część miasta, ale też służy społeczności całego 

Tarnowa, bo generalnie o to chodzi, bo to była taka jedna z pierwszych instytucji, 

która [...] była modernizowana i to było takie światełko w tunelu. [samorząd] 

Podmioty współpracujące z CSM, a także niezwiązane z nim bezpośrednio, podkreślają, że nowe 

przestrzenie otworzyły możliwości dla (współ)organizacji różnorodnych wydarzeń: skierowanych 

do społeczności lokalnej, wydarzeń branżowych, związanych z działalnością sektora 

pozarządowego. 

Spośród wszystkich badanych inwestycji CSM należy do tych, które w opinii uczestników 

wywiadów, tak indywidualnych, jak i grupowego, wywierają żaden bądź niewielki wpływ na 

gospodarkę, przynajmniej, jeśli chodzi o bezpośrednie przełożenie na powstanie nowych 

podmiotów, rozwój nowych branż, w tym kreatywnej. Dużo większe znaczenie ma jednak  

w wymiarze rewitalizacyjnym w aspekcie przestrzennym, infrastrukturalnym. Inwestycja ma także 

charakter rewitalizacji społecznej, ze względu na wieloletnią rolę placówki jako domu kultury, jak 

i otwartość na potrzeby społeczności lokalnej, w tym seniorów. 

Odnosząc się do Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa na lata 2011-2020 warto zaznaczyć, że nacisk 

został w niej głównie położony na współpracę z mieszkańcami i wysoką aktywność obywatelską, 

promocję talentów, wspieranie trzeciego sektora, a także plany rewitalizacyjne.  

Z całą pewnością Modernizacja Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przyczyniła się do 

realizacji założonych celów oraz celów ujętych w dokumentach strategicznych. Po pierwsze 

placówka nawiązuje współpracę z innymi instytucjami kultury (np. MCK Sokół w Nowym Sączu) 

oraz z trzecim sektorem (co podkreślali przedstawiciele NGO podczas badania jakościowego).  

Po drugie oferta przygotowana przez placówkę wspiera mieszkańców w rozwijaniu ich pasji (np. 

warsztaty taneczne).  
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Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Galeria 

Sztuki XX w. w willi Oksza  

Muzeum Tatrzańskie jest jedną z wielu instytucji kulturalnych Zakopanego, które posiadają ofertę 

skierowaną zarówno do mieszkańców miasta, jak i turystów.  

W skład Muzeum wchodzą: Gmach Główny, Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba  

w Zakopanem, Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem, Galeria Sztuki XX wieku w willi 

Oksza w Zakopanem, Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem, Muzeum Kornela 

Makuszyńskiego w Zakopanem, Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chochołowie, Dwór  

w Łopusznej, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie. Poza 

Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem funkcjonuje Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma 

(Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie), Muzeum Przyrodnicze, Chałupa Sabały i Muzeum 

Jana Kasprowicza.  

Muzeum Tatrzańskie oddziałuje na bezpośrednie otoczenie, a także wpływa na wizerunek 

Zakopanego. Zasadnym jest zatem zbadanie na ile działalność Muzeum wpisuje się w dokumenty 

strategiczne. W Strategii Rozwoju Miasta określone są wyzwania, które stoją przed Zakopanem do 

2020 roku. W obszarze kultury i turystyki założono następujące cele:  

 utrzymanie konkurencyjności branży turystycznej, a tym samym konieczność rozwoju 

jakościowego usług turystycznych i dywersyfikacji lokalnego produktu turystycznego 

 ukształtowanie i promocja marki Zakopanego  

 ochrona i rewitalizacja unikatowego dziedzictwa kulturowego miasta, zarówno  

o korzeniach góralskich, jak i ze sfery kultury wysokiej.  

W strategii rozwoju silnie akcentowany jest fakt, że Zakopane jest niekwestionowanym centrum 

turystycznym, głównie ze względu na usytuowanie miasta u podnóża Tatr. Obecna Strategia 

Rozwoju w znacznym stopniu pokrywa się z poprzednią (Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Miasta Zakopane na lata 2004-2013)129, szczególnie w zakresie zagadnień takich jak: wysoka 

jakość usług turystycznych, promocja miasta oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Strategia na 

lata 2004-2013 zakładała rozbudowę Muzeum Tatrzańskiego poprzez utworzenie Galerii Sztuki 

Współczesnej, co udało się osiągnąć dzięki projektowi przebudowy Willi Oksza. Projekt z całą 

pewnością przyczynił się także do podejmowania działań zaplanowanych w dokumencie na lata 

2004-2013, w tym wskazanych w Strategii warsztatów z zakresu rzeźby, malarstwa, architektury 

czy muzyki. 

W budowaniu bieżącej Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2010-2020 wsparto się 

konsultacjami społecznymi, których wyniki zamieszczone w dokumencie w swoim kształcie 

przypominają analizę SWOT. W Strategii nie ma jednak odniesień do badanej instytucji.  

Miasto Zakopane w swojej strategii jasno określa zadania do wykonania z obszaru kultury. Należą 

do nich przede wszystkim renowacje i rewitalizacje kulturalnych miejsc na mapie Zakopanego. 

Funkcjonowanie badanej instytucji, modernizacja Gmachu Głównego oraz tworzenie galerii sztuki 

współczesnej (Willi Oksza) w Zakopanem wpisuje się we wskazane w powyższych dokumentach 

zadania bezpośrednio - w obszarze rozbudowy Muzeum Tatrzańskiego, ale także pośrednio -  

w aspekcie rewitalizowania obiektów zabytkowych oraz rozwoju usług publicznych w dziedzinie 

kultury. 

                                                           
129 http://www.archiwum.zakopane.eu/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=368, (dostęp: 12.03.2018)  

http://www.archiwum.zakopane.eu/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=368
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Tabela 112Zadania strategiczne z obszaru kultury i turystyki ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na 

lata 2010-2020 

 ZADANIA 

 Rewitalizacja centrum miasta Zakopane, jako miejsca kultury i wypoczynku - 

utworzenie Zakopiańskiego Centrum Kultury i Sportu „SOKÓŁ” 

 Rewitalizacje innych obszarów miasta: min. kina „Sokół” 

 Stworzenie specjalnej strefy aktywności gospodarczo - kulturalnej po pozyskanych 

terenach PKP 

 Adaptacja dolnej Równi Krupowej na imprezy masowe 

 Modernizacja kina Giewont 

 Rewitalizacja targowiska pod Gubałówką 

 Rozwój usług publicznych w dziedzinie kultury i sportu 

 Wspieranie podstawowej specjalizacji miasta - rozumianej, jako nowoczesna, 

zrównoważona turystyka przyjazdowa, oferująca markowe produkty wysokiej 

jakości 

 Systematyczne porządkowanie i podnoszenie jakości publicznych przestrzeni 

miasta, likwidowanie barier architektonicznych 

 Sukcesywne rewitalizowanie obiektów i obszarów zabytkowych, a także 

reprezentujących inne wartości kulturowe lub historyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2010-2020 

Pomysł na stworzenie Muzeum Tatrzańskiego sięga roku 1888. Na początku powstało Towarzystwo 

Muzeum Tatrzańskiego, które w 1892 roku zbudowało własną siedzibę. W późniejszych latach 

snuto różnorakie plany i opracowywano koncepcje dotyczące budowy nowego gmachu Muzeum. 

Obecna siedziba placówki została zaprojektowana według koncepcji Stanisława Witkiewicza  

w latach 1894-1895. Budowę willi zakończono w 1896 roku Projekt został zrealizowany na zlecenie 

rodziny Kossakowskich. Oficjalne otwarcie Muzeum nastąpiło w 1922 roku. 

W 1965 roku budynek został zaadaptowany przez krakowskie władze wojewódzkie, a w 2006 roku 

włączony do Muzeum Tatrzańskiego. Obiekt przeszedł gruntowny remont w ramach projektu 

„Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w Willi Oksza”, 

realizowanego w latach 2008-2010. Galeria prezentuje głównie sztukę XX wieku.  

Głównym celem statutowym Muzeum Tatrzańskiego jest gromadzenie, przechowywanie, 

konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny przyrody, etnografii, sztuki, 

historii, architektury historycznej i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, 

edukacyjna i kulturalna. 

Tabela 113. Zakres działalności Muzeum Tatrzańskiego oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum 

Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i 

magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych 

Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwacja zbiorów  

Systematyczne uzupełnianie zbiorów 

Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend 

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych 

Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych 

informacji 
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Organizowanie wystaw stałych i czasowych 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum 

Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę 

Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum 

Publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników, 

wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności 

Współpraca z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, ośrodkami 

badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami 

RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW 

Przyroda - zoologiczne, botaniczne i geologiczne z Tatr oraz, dla celów porównawczych, z 

terenu Polskiego Podtatrza 

Etnografia - obejmujące wytwory kultury materialnej, duchowej, społecznej oraz sztukę 

ludową grup etnicznych i narodowości, mieszkających obecnie i w przeszłości na terenach 

Polskiego Podtatrza, w szczególności na Podhalu 

Sztuka - obejmujące malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę oraz rękodzieło artystyczne i sztukę 

użytkową związane z Tatrami, Polskim Podtatrzem, a szczególnie z zakopiańskim 

środowiskiem artystycznym 

Historia eksploracji Tatr - zbiory związane z dziejami turystyki, przewodnictwa, taternictwa, 

ratownictwa i narciarstwa w Tatrach obejmujące między innymi sprzęt, artefakty i dokumenty 

Architektura historyczna i architektura budownictwa ludowego - obejmująca zachowane in 

situ zabytki architektury drewnianej i murowanej oraz budownictwa ludowego, prezentowane 

w formie „muzeum przestrzennego” na terenie Podhala i Spiszu 

Zbiory biblioteczne i archiwalne - książki, czasopisma, zbiory specjalne oraz materiały 

dotyczące historii Tatr, Zakopanego, Podhala, Spiszu i Orawy, a w niektórych dziedzinach 

również całych Karpat, w tym fotografie, dokumenty, rękopisy, korespondencja. 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mtidtchalubinskiego,m,4478,statut.html 

Projekt realizowany przez Muzeum Tatrzańskie im. dr. Tytusa Chałubińskiego w latach 2008-2010 

uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2007-2013 (Oś priorytetowa: 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie: 3.2. Rozwój produktu 

dziedzictwa kulturowego, Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 

przestrzennych). 

Koszty kwalifikowane projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie to 4 760 840,87 zł, 

natomiast całkowity koszt projektu, po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, to  

5 813 225,88 zł. Struktura finansowania projektu przedstawiała się następująco:  

 75% wartości projektu - 3 570 630,66 zł - stanowiła dotacja rozwojowa z MRPO 

 25% wartości projektu - 1 190 210,21 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Jak podkreślano we wniosku o dofinansowanie: projekt ma charakter złożony, a jego zakres 

odpowiada na główne problemy, związane ze stanem zabytkowych obiektów, stojące na drodze do 

pełnego rozwoju Muzeum jako podmiotu działającego na rynku usług turystyczno-kulturalnych130. 

Wśród potrzeb uzasadniających realizację projektu wskazywano przede wszystkim: 

 konieczność ochrony, poprzez remont i adaptację, unikatowego dziedzictwa 

kulturalnego w postaci obiektów reprezentujących styl zakopiański w architekturze - 

Willi „Oksza” (pow. użytkowa: 637,50 m2) oraz Chałupy Sobczaków przy Drodze do 

                                                           
130 Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX w. w 
Willi Oksza”, str. 4 

https://bip.malopolska.pl/mtidtchalubinskiego,m,4478,statut.html
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Rojów 6 (pow. użytkowa: 117,70 m2), w których powstałaby nowa przestrzeń 

ekspozycyjna, 

 zły stan techniczny dachu Gmachu Głównego Muzeum (pow. użytkowa budynku: 1346 

m2), zabytkowego budynku z cennymi zbiorami etnograficznymi (kolekcja powstająca 

od 1889 roku), 

 przestarzałą instalację elektryczną i niedostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych Galerii Władysława Hasiora - autorskiej ekspozycji prac artysty 

oraz współczesnych twórców (pow. użytkowa: 665,80 m2). 

Obok wskazanych wyżej potrzeb o charakterze wewnętrznym, realizację projektu uzasadniały także 

czynniki zewnętrzne, zidentyfikowane w ramach analizy popytu. Wskazywano, że powiat 

tatrzański przyciąga największą liczbę turystów (w przeliczeniu na mieszkańca), wśród 

powiatów Małopolski, co buduje potencjał Zakopanego i okolic jako miejsca nie tylko 

turystyczno-wypoczynkowego, ale i celu turystyki kulturowej. Muzeum powołało się także na 

statystyki wejść na swoją stronę internetową, a wyniki zinterpretowało jako dowód rosnącego 

zainteresowania ofertą Muzeum wśród potencjalnych odbiorców. 

Oczekiwanym efektem projektu miał być rozwój produktu kulturalno-turystycznego - Muzeum 

Tatrzańskiego w wyremontowanych, zaadaptowanych i zabezpieczonych zabytkowych budynkach. 

W tym celu zaplanowano następujące działania: 

 remont i adaptacja na cele ekspozycji „Styl zakopiański - Inspiracje” Chałupy 

Sobczaków przy Drodze do Rojów 6 (pow. użytkowa: 117,70 m2) 

 remont z ograniczoną przebudową Galerii Władysława Hasiora i wymiana instalacji 

elektrycznej oraz przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

(pow. użytkowa: 665,80 m²) 

 wymiana pokrycia dachu wraz z ocieleniem połaci i stropów Gmachu Głównego 

Muzeum, zabezpieczającego magazyn zbiorów etnograficznych (pow. użytkowa 

budynku: 1346 m2) 

 remont z przebudową połączoną z odtworzeniem stanu pierwotnego Willi Oksza  

w Zakopanem i adaptacja budynku na cele Galerii Sztuki XX w. (pow. użytkowa: 

637,50 m2). 

We wniosku o dofinansowanie Muzeum podkreślało kompleksowość projektu i fakt, że przez 

zaplanowane działania realizuje jednocześnie kilka różnych zamierzeń. Po pierwsze założono, że 

projekt pozwoli na poszerzenie oferty Muzeum o dwie stałe ekspozycje sztuki i kultury  

z kręgu Tatr i Podhala. Po drugie - przewidziano, że obiekty poddane renowacji, remontom  

i konserwacji zostaną włączone, obok innych obiektów Muzeum, do Małopolskiego Szlaku 

Architektury Drewnianej. Ponadto Galeria Sztuki Polskiej XX wieku, w przekonaniu Muzeum, 

będzie stanowić element ogólnopolskiej sieci galerii i muzeów prezentujących sztukę tego okresu. 

Poza tym uznano, że o kompleksowości i sile oddziaływania projektu świadczą: 

 rozwiązania funkcjonalne (w tym dot. nowych ekspozycji), 

 złożoność prac rewaloryzacyjnych i modernizacyjnych w 4 zabytkowych obiektach, 

 zabezpieczenia obiektów przed zagrożeniami, formy zapewniające dostępność 

projektu, 

 atrakcyjność otoczenia w Zakopanem o znakomitych walorach turystycznych. 

Celem bezpośrednim projektu był rozwój Muzeum i waloryzacja zabytkowej infrastruktury służącej 

ochronie dóbr kultury w wymiarze regionalnym i narodowym. Cele ogólne zakładały natomiast 

efekty w skali regionalnej: poprawę warunków sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego, 

rozwój turystyki kulturowej, szersze udostępnianie i promocję dóbr kultury. 

W kwestii trwałości projektu Muzeum odwołało się do trzech jej wymiarów: 
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 trwałość prawna, odnosząca się do statusu Muzeum jako samorządowej instytucji 

kultury i faktu, iż jest właścicielem wszystkich obiektów, których dotyczy projekt 

 trwałość organizacyjna, odnosząca się do powołania specjalnego zespołu 

zadaniowego ds. zakupów inwestycyjnych i zamówień publicznych, do korzystania  

z zasobów kadrowych Muzeum (księgowość) i do zatrudnienia 5 osób w 2 nowych 

filiach Muzeum (Chałupa Sobczaków, Willa Oksza) 

 trwałość finansowa, zapewniona przez finansowanie Muzeum przez organizatora oraz 

pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność, a także przez posiadane przez 

Muzeum środki finansowe zapewniające płynność finansową. 

Bieżąca oferta kulturalna Muzeum Tatrzańskiego to przede wszystkim działalność wystawiennicza 

(wystawy stałe i czasowe), edukacja (lekcje muzealne, warsztaty) oraz działalność wydawnicza. 

Dodatkowo w działalności placówki w 2017 roku warto odnotować spotkania autorskie, pokazy 

filmowe, realizację konkursów.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa 

Chałubińskiego w Zakopanem za 2017 rok, sporządzono dokładną analizę oferty oraz bieżącej 

działalności instytucji. Realizując zadanie z zakresu gromadzenia zbiorów muzealnych placówka 

nabyła 80 pozycji inwentarzowych, 45 dzieł sztuki, 14 nabytków w dziale etnograficznym, 3 dary 

w dziale przyrodniczym, 46 nabytków bibliotecznych. W zakresie opracowania zbiorów muzeum 

przeprowadziło 21 kwerend, założyło i opracowało 45 kart ewidencyjnych nowych nabytków oraz 

karty katalogowe do 20 zbiorów. Prowadzono także prace badawcze w dziale etnograficznym, 

przyrodniczym, dziale edukacyjnym.  

W zakresie wystaw stałych placówka prowadzi działania w następujących oddziałach:  

 Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem: ekspozycja przyrodnicza, 

etnograficzna i historyczna 

 Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba w Zakopanem: 

prezentacja stylowych wnętrz urządzonych zgodnie z ich pierwotnymi funkcjami 

 Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem: autorska galeria prac Władysława Hasiora 

prezentująca prace ze wszystkich okresów jego twórczości 

 Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem: mieszkanie pisarza (zbiór dzieł sztuki 

obejmujący obrazy i rzeźby znanych polskich artystów, zabytkowe sprzęty, projekty 

ilustracji do książek Makuszyńskiego, jak również liczne dzieła dawnej sztuki użytkowej, 

księgozbiór oraz archiwum pisarza) 

 Muzeum Powstania Chochołowskiego w Chochołowie: wnętrze chałupy góralskiej  

z zabudowaniami gospodarczymi oraz pamiątki i dokumenty dotyczące Powstania 

Chochołowskiego 

 Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze: ekspozycja obrazująca wygląd i wyposażenie 

zamożnego gospodarstwa spiskiego z okresu międzywojennego 

 Zagroda Sołtysów w Jurgowie: ubogie gospodarstwo spiskie z drugiej połowy XIX wieku; 

 Muzeum Stylu Zakopiańskiego - inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich  

w Zakopanem: ekspozycja prezentująca korzenie stylu zakopiańskiego, dydaktycznie 

związana z Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba (rezultat zadania inwestycyjnego 

„Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w willi 

Oksza”. Działanie 3.2 MRPO) 

 Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza: „Artyści i sztuka w Zakopanem” - ekspozycja 

prezentująca dorobek zakopiańskiego środowiska artystycznego, a także sztukę 

artystów spoza Zakopanego (rezultat zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku  

w willi Oksza”. Działanie 3.2 MRPO) 

 Zespół Dworski w Łopusznej: ekspozycja wnętrza dworu oraz zabytkowa chałupa 

Klamerusów. 



 

377 

Muzeum w 2017 roku przeprowadziło także zmiany na ekspozycjach (w dwóch swoich filiach oraz 

w gmachu głównym). Z Galerii Sztuki XX w. w Willi Oksza wypożyczono dwie rzeźby  

z przeznaczeniem na wystawę w Krakowie oraz dodano 1 pracę, wymieniono 3 dzieła sztuki.  

W Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba czasowo wymieniono 2 obrazy, które zostały 

przeznaczone na wstawę w Kazimierzu Dolnym. Na wystawie przyrodniczej w Gmachu Głównym 

Muzeum spreparowano 15 okazów roślin.  

W 2017 roku wystawy stałe odwiedziło 134 595 osób, z czego 91 628 na wystawach płatnych,  

a 42 967 na bezpłatnych. Wystawy czasowe odwiedziło 65 087 osób. Muzeum Tatrzańskie 

zorganizowało 25 wystaw czasowych, opracowując je na podstawie zbiorów własnych, zbiorów 

innych instytucji oraz osób prywatnych: 

 Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza: „Góry Widoków. Stanisław Gałek  

i tatrzańscy pejzażyści jego czasów” (kontynuacja), „Nie tylko Morskie Oko, Obrazy 

Stanisława Gałka z daru Anny Olszewskiej”, „Kapliczki. Szlakiem Wojciecha Kułacha-

Wawrzyńcoka” 

 Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba: „Tatry i Psalmy. Wycinanki Moniki Miriam 

Krajewskiej” (kontynuacja), „Wystawa Karykatur Kazimierza Sichulskiego z kolekcji 

Stanisława Karpowicza”, „Najpiękniejszy zabytek w twoim otoczeniu” (kontynuacja) 

 Galeria Władysława Hasiora: „Konteksty - 70 lat istnienia” (kontynuacja), „Wiersze 

skrywają obrazy a obrazy wiersze”, „Szkicownik podróży do Tatr”, „Wystawa 

poplenerowa studentów warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej”, „Polskie Davos” 

(wystawa współorganizowana z Towarzystwem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego 

oraz Fundację „Zakopiańczycy”), Wystawa rzeźby w metalu Mateusza Sikory „Poruszenie 

2” (przygotowane we współpracy z zakopiańskim Stowarzyszeniem im. Mieczysława 

Karłowicza), Wystawa poplenerowa „Aklimatyzacja”, „Dialog z awangardą” (wystawa 

przygotowana przez grupę artystyczną M37A 

 Wystawy poza siedzibą i oddziałami Muzeum: Wystawa fotografii ze zbiorów Muzeum 

Tatrzańskiego w Galerii ENCIAN – „SkalnatePleso”, „Relacja Warszawa - Zakopane, 

Zakopane - Warszawa, w Muzeum Rzeźby w „Królikarni”, oddziale Muzeum Narodowego 

w Warszawie, „Maria i Tatry” - (2 wystawy) wystawa plenerowa była prezentowana przed 

gmachem Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 

„Tatry i Zakopane. Na Nartach. Fotografie ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego” - wystawa 

w hotelu Grand Nosalowy Dwór, „Grań Krupówek. Fotografie ze zbiorów Muzeum 

Tatrzańskiego” - (kontynuacja) plenerowa wystawa przy Krupówkach, „Wycieczki 

tatrzańskie”, plenerowa wystawa na dolnych Krupówkach, „Bronisław Piłsudski (1866-

1918). Niezwykły brat Marszałka” w Muzeum Historii Kielc, „Bronisław Piłsudski (1866-

1918)” w litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie, wystawa archiwalnych zdjęć schronisk 

tatrzańskich - ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, Schroniska nad Morskim Okiem,  

w Schronisku PTTK Murowaniec na Hali Gąsienicowej, w Schronisku PTTK na Polanie 

Chochołowskiej oraz w Schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów, „Malarstwo na Szkle 

Adama Słowińskiego”. 

W ramach organizacji działań kulturalnych i konkursów Muzeum Tatrzańskie odwiedziło 9 303 

osób podczas następujących wydarzeń:  

 Noc Muzeów 

 Wakacyjne Spotkania w Muzeum Tatrzańskim: zimowe i letnie - 4 spotkania 

 Spotkania w schroniskach górskich i Zakopanem: 6 spotkań 

 Europejskie Dni Dziedzictwa 

 Międzynarodowy Dzień Gór 

 liczne imprezy, spotkania, konferencje, seminaria, m.in.: spotkania w Galerii Sztuki 

XX wieku w willi Oksza w ramach cyklu „Czarne na białym” we współpracy  

z wydawnictwem Czarne oraz Fundacją Zakopiańczycy, spotkania autorskie, 
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promocja albumowego katalogu „Witkacy. Kolekcja prac Stanisława Ignacego 

Witkiewicza w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem”, podwieczorki muzealne, 

pokazy zdjęć, projekcje filmów, prezentacje multimedialne, dyskusje, z udziałem lub 

dotyczące znanych osób związanych z Zakopanem (Witkacy, Mariusz Zaruski, Tytus 

Chałubiński, Jan Paweł II, Mieczysław Karłowicz, Anna Figura, Stanisław Marusarz, 

Barbara Grocholska-Kurkowiak i innych) 

 Klub Przyjaciół Muzeum Tatrzańskiego: coroczne spotkanie 

 XXVII Spotkanie Gór w Łodzi 

 Dzień Bieszczadzki w Zakopanem: Projekt „Tatry Bieszczadom, Bieszczady Tatrom” 

 Kino Górskie w Muzeum Tatrzańskim: projekcje filmowe 

 Święto Muzeum Tatrzańskiego „Tatrzańskie Musealia” 

 Obchody Powstania Chochołowskiego. 

W ramach działań edukacyjnych Muzeum odwiedziło 4 483 osób, które brały udział  

w następujących aktywnościach:  

 Lekcje muzealne: 85 

 Oprowadzania po wystawie: 382 

 Warsztaty i animacje wakacyjne: 9 warsztatów wakacyjnych i zimowych 

 Warsztaty i animacje: 7 warsztatów 

 Projekt „Gry miejskie Legendy Zakopanego” 

 Konkurs plastyczno-historyczny 

 Program lojalnościowy „Klasa z kulturą” 

 Zajęcia w ramach programu Bon Kultury: „Rozruszać koziołka matołka” - 6 zajęć, 

„Jak dawniej bawiły się dzieci” - 28 zajęć, „Kultura i natura” -32 zajęcia, „Z aparatem 

wśród sztuki” - 5 zajęć. 

Ponadto Muzeum opublikowało Notatnik Fotograficzny Władysława Hasiora, wydało albumowy 

katalog Witkacy. Kolekcja prac Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum Tatrzańskim  

w Zakopanem, przygotowało do druku pierwszą część książki o Józefie Oppenheimie, Katalog 

Kręgowców, Przewodnik Spacerownik oraz wydrukowało Przewodnik Szlak Znakomitych 

Zakopiańczyków. 

Tabela 114. Działalność Muzeum Tatrzańskiego w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Ekspozycje stałe  13 

Frekwencja na wydarzeniach edukacyjnych  4 483 osoby 

Frekwencja na wydarzeniach kulturalnych i 

konkursach 

9 303 osoby 

Frekwencja na wystawach czasowych  65 087 osób 

Frekwencja na wystawach stałych  134 595 osób 

Inne działania edukacyjne 12 

Lekcje muzealne  85 

Oprowadzanie po wystawie  382 

Wydarzenia kulturalne i konkursy  71 

Wystawy czasowe  25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za rok 2017, Muzeum Tatrzańskie 

Analizie została poddana również frekwencja (udostępniona przez placówkę; dane zawierają także 

rok przed realizacją projektu). Poziom frekwencji w analizowanym okresie nie spada. Największą 

frekwencję zaobserwowano w roku 2014. Należy zaznaczyć że od 2011 do frekwencji Muzeum 
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Tatrzańskiego doliczane są także wyniki Willi Oksza (otwartej w 2011 roku).  

Wykres 162. Frekwencja w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego oraz Galerii Sztuki XX wieku Willi 

Oksza w latach 2006-2017131  

 

Źródło: opracowanie własne 

W sprawozdaniu merytorycznym Muzeum Tatrzańskiego znalazły się także informacje dotyczące 

działań promocyjnych. W ramach planowanych inwestycji oraz zgodnie z założeniami strategii 

marki placówka wykonała działania związane m.in. z budowaniem wizerunku, zwiększeniem 

efektywności promocji wśród grup zorganizowanych, budowaniem relacji z odbiorcami, 

dostarczaniem wartościowych treści na temat tradycji i historii regionu, zwiększeniem odwiedzin 

na stronie internetowej Muzeum, zacieśnianiem relacji z mediami, budowaniem silnych relacji ze 

środowiskiem przyjaciół, mecenasów, promocją Muzeum na głównych rynkach docelowych  

w Polsce (takich jak Kraków, Warszawa).  

Muzeum nawiązało współpracę z Państwową Ogólnokształcącą Szkołą Artystyczną w Zakopanem, 

z zakopiańską kawiarnią La mano oraz Nova Kultura, z Tatra Premium Magazine, z Zakopiańskim 

Centrum Kultura, Wydawnictwem Czarne, Muzeum Narodowym w Warszawie (oddział 

„Królikarnia”), magazynem Taternik, Vista Kino Letnie. W ramach współpracy zagranicznej 

realizowano: projekt CRiNMA - Zasoby kulturowe na obszarach górskich realizowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach projektu uczestniczono  

w konferencji inaugurującej w Krakowie, wzięto udział w wizycie studyjnej „Alta Langa 

MountainArea” w Piemoncie. Nawiązano także współpracę z członkami projektu CRiNMA  

z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Francji. Podjęto także współpracę z Muzeum Sztuki 

Litewskiej w ramach wystawy „Bronisław Piłsudski (1866-1918). Etnograf i muzealnik”. 

Działania promocyjne realizowane były także poprzez: stworzenie systemu identyfikacji 

wizualnej, organizację Święta Muzeum Tatrzańskiego „Tatrzańskie Musealia” oraz stałą obecność, 

głównie w ramach patronatu, w następujących mediach: Radio Kraków, Tygodnik Podhalański, 

Watra, Ski Magazyn, Góry, Infogram, ZakopanedlaCiebie.pl oraz na portalach internetowych oraz 

patronat okazjonalny: TVP 3 Kraków, TVP Kulturę, Teleexpress, Gazetę Wyborczą, Konteksty, 

N.P.M. i TATRY. Muzeum promowało się także w ramach wystąpień w następujących mediach: 

Telewizja Polska, Teleexspress, Radio Pogoda, Radio Kraków, Radiowa Trójka, TV Tygodnik 

Podhalański, Radiowa Dwójka, Telewizja Kraków, YouTube, „Dzień Dobry TVN”.  

Muzeum prowadziło także kampanie promocyjne w Internecie - informowało o swoich 

wydarzeniach na stronie internetowej, na portalach społecznościowych oraz poprzez newsletter. 

                                                           
131 Granatowym kolorem zaznaczono zakończenie projektu  
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Działania promocyjne miały także charakter tradycyjny - plakaty, reklama outdoorowa oraz 

konferencje prasowe. 

W celu zobrazowania finansowej sytuacji Muzeum przeanalizowano sprawozdanie finansowe 

instytucji za 2016 rok (w momencie realizacji badania placówka nie dysponowała jeszcze 

sprawozdaniem za 2017 rok). Szczególną uwagę poświęcono informacjom przedstawionym  

w rachunku zysków i strat. Wynika z nich, że Muzeum w 2016 roku odnotowało zysk netto  

w wysokości niemal trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Natomiast analiza sprawozdania 

finansowego za rok następujący po zakończeniu inwestycji wykazała stratę na kwotę 64 973,62 

złotych. 

Tabela 115. Sytuacja finansowa Muzeum Tatrzańskiego w 2011 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  657 649,05 3 483 137,57 zł 

Pozostałe przychody operacyjne 2 003 719,05 96 655,08 zł 

Przychody finansowe 1 232,53 1 094,48 

Zysk (strata) netto  - 64 973,62 349 031,40 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2011 i 2016 rok - Muzeum Tatrzańskie 

Jak wspomniano wcześniej - instytucja posiada strategię marki wraz z planem promocji na lata 

2015-2018132. Plan zakłada, że Muzeum zostanie ikoną Zakopanego i Podhala, instytucją 

rozpoznawalną i znaczącą, zarówno dla mieszkańców, jaki i turystów. Muzeum dostrzega, iż 

frekwencja odwiedzin w placówce w ciągu ostatnich lat jest stosunkowo stała - ok. 140 tysięcy osób 

rocznie. Zauważalny jest brak odbiorców poza sezonem letnim i zimowym (związanym z turystyką 

Zakopanego i regionu).  

Muzeum Tatrzańskie w swojej strategii zaplanowało wzrost frekwencji w każdym miesiącu danego 

roku. Realizacja tego celu ma polegać na zwiększeniu udziału rynkowego oraz zwiększeniu 

częstotliwości korzystania z placówki i jej oddziałów. Muzeum Tatrzańskie zakłada 

wykorzystywanie czterech następujących kanałów: reklama, public relations, marketing 

bezpośredni oraz content marketing. 

Tabela 116. Planowana komunikacja marketingowa Muzeum Tatrzańskiego 

Kanał Funkcje Narzędzia 

Reklama  
Budowanie zasięgu, tworzenie świadomości 

marki i jej oferty 

Outdoor, reklama telewizyjna, radiowa, 

internetowa, ambient itp. 

Public 

Relations  

Stały rozgłos, kreowanie wizerunku instytucji 

w grupach docelowych 

Relacje z mediami, wydarzenia specjalne, 

lobbing, sponsoring, patronaty, gadżety, 

targi, konferencje, konkursy, warsztaty 

itp. 

Marketing 

bezpośredni  

Zdobycie nowych rynków zbytu, bezpośrednie 

dotarcie z ofertą do odbiorców oraz 

pośredników, precyzyjne dopasowanie oferty 

do ich oczekiwań 

Mailing, programy lojalnościowe, 

prezentacje i spotkania ofertowe, 

telemarketing itp. 

Content 

Marketing  

Dostarczanie ciekawych treści, wzbudzenie 

oraz utrzymanie zainteresowania marką, 

budowanie społeczności wokół niej 

Serwisy społecznościowe, blogi, e-booki, 

wideo, artykuły, prezentacje itp. 

Źródło: Strategia Marki Muzeum Tatrzańskiego wraz z planem promocji na lata 2015-2018 

                                                           
132Strategia Marki Muzeum Tatrzańskiego wraz z planem promocji na lata 2015-2018 
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W celu osiągnięcia założonych celów marketingowych, placówka postanowiła podjąć następujące 

działania w swojej siedzibie:  

 Włączanie wiadomości o innych filiach w opowieści przewodników - budowanie 

wizerunku 

 Bilety łączone - równomierne zwiększanie frekwencji z obiektach MT 

 Tablice informacyjne - Lepsze oznaczenie obiektów MT w przestrzeni miasta, 

przekierowywanie do innych filii MT 

 Letni Konkurs Filmowy - promocja Muzeum wśród oraz poprzez najmłodszych odbiorców 

 Projekt promocji książki o Makuszyńskim - edukacja, rozrywka 

 Święto Muzeum Tatrzańskiego - promocja, edukacja, rozrywka, poznanie historii MT 

 Pocztówka - MT w nowoczesnej odsłonie, wykorzystanie zbiorów zdjęć MT 

 Projekt integracyjny pracowników Muzeum Tatrzańskiego - nawiązanie relacji  

i integracja pracowników, rozrywka. 

Ponadto, placówka założyła realizację następujących działań:  

 System Identyfikacji Wizualnej Muzeum Tatrzańskiego - spójność graficzna materiałów 

promocyjnych Muzeum 

 Strona www Muzeum Tatrzańskiego - komunikacja z odbiorcami 

 Baza zdjęć - pozycjonowanie marki 

 Pozycjonowanie strony www Muzeum Tatrzańskiego - wysoka pozycja w wyszukiwarce 

internetowej (obok innych, największych atrakcji Podhala), zwiększenie odwiedzin na 

stronie www 

 Internetowa kampania reklamowa - budowanie relacji z odbiorcami, dostarczanie 

wartościowych treści na temat tradycji i historii regionu 

 Prezenter oferty Muzeum Tatrzańskiego - zwiększenie efektywności promocji wśród grup 

zorganizowanych; 

 Akcja Szwagropol - budowanie przez Muzeum pozycji eksperta od dziedzictwa Podhala, 

wyście bliżej odbiorców 

 Kalendarz redakcyjny - budowanie przez Muzeum pozycji eksperta od dziedzictwa 

Podhala 

 Medialna twarz Muzeum Tatrzańskiego - budowanie przez Muzeum pozycji eksperta od 

dziedzictwa Podhala, zacieśnianie relacji Muzeum z mediami 

 Program lojalnościowy dla szkół i nauczycieli „Młodzi przyjaciele Muzeum 

Tatrzańskiego” - stworzenie silnych relacji ze szkołami 

 Klub Przyjaciół Muzeum Tatrzańskiego - zbudowanie silnych relacji ze środowiskiem 

przyjaciół, mecenasów Muzeum 

 Kampania promocyjna - Promocja Muzeum na głównych rynkach docelowych w Polsce 

(Kraków, Warszawa, aglomeracja górnośląska). 

Muzeum planuje także zmianę oferty w produkt turystyki kulturowej. Podstawą do 

sformułowania strategii była wizja Muzeum oraz analiza SWOT. Na tej podstawie wyłoniono  

3 kierunki działań:  

 turystyka - cel strategiczny: Zdobycie roli lidera w zakresie turystyki kulturowej na 

Podhalu; 

 edukacja - cel strategiczny: Stworzenie formuły edukacyjnej dla Muzeum Tatrzańskiego; 

 zbiory (gromadzenie, opracowywanie, badanie) - cel strategiczny: Opracowanie systemu 

pozyskiwania wiedzy na potrzeby naukowe oraz przyjętych celów edukacyjnych  

i turystycznych. 

Podsumowując zebrane materiały, instytucja posiada bogatą ofertę skierowaną do różnych grup 

odbiorców, na której kształt wpłynęła zrealizowana inwestycja. Frekwencja Muzeum utrzymuje 

się na stałym, wysokim poziomie. Działalność Muzeum generuje zyski.  
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Instytucja posiada strategię marki i plan promocji, co świadczy o długofalowym planowaniu 

działań.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanym, a także uzyskane w wywiadach swobodnych wypowiedzi 

podmiotów gospodarczych, podmiotów reprezentujących trzeci sektor, przedstawicieli badanej 

instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Zakopane na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszło zdaniem mieszkańców zmiany w kilku 

obszarach. W opinii większości (67,2%) polepszyła się jakość życia kulturalnego. Zmiany na 

lepsze widoczne są także w zakresie połączeń komunikacyjnych w mieście. Mieszkańcy 

Zakopanego dostrzegają pozytywne zmiany na rynku nieruchomości oraz możliwości lokalnego 

rynku pracy. Jak widać zmiany dotyczą różnych obszarów, od kultury po gospodarkę  

i infrastrukturę. 

Wykres 163. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Zakopanego na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Muzeum Tatrzańskie funkcjonuje w określonym otoczeniu, na które ma wpływ. Dzięki 

funkcjonowaniu Muzeum region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie poddano zatem hipotezy 

na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci dokonywali 

odpowiedzi na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory z każdej strony 

skali (tzw. skala Likerta). Mieszkańcy Zakopanego oraz odbiorcy instytucji jednogłośnie 

dostrzegają korzyści wynikające z funkcjonowania Muzeum w każdym z analizowanych aspektów. 

Respondenci z obu grup najrzadziej wskazują pozytywny wpływ na gospodarkę, ale za to 

najbardziej entuzjastycznie oceniają wpływ Muzeum na rozwój turystyki. 
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Wykres 164. Korzyści wynikające z funkcjonowania Muzeum Tatrzańskiego wskazane przez mieszkańców Zakopanego 

oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Na temat wpływu gospodarczego, zgodnie z założeniami badania, w mniejszym stopniu 

wypowiadali się mieszkańcy i odbiorcy instytucji, niż respondenci podczas badań jakościowych. Co 

do zasady, badani twierdzili, ze inwestycja w obszarze kultury może wiązać się z efektami 

gospodarczymi. Podobnie, jak w przypadku poprzednio analizowanych projektów, pojawiały się 

tutaj jednak zastrzeżenia, że instytucje kultury same z siebie nigdy nie będą generowały zysków, nie 

po to zresztą istnieją i nie po to są modernizowane.  

Opinie badanych o tym, czy projekt miał wpływ na lokalną gospodarkę, ponownie były podzielone. 

Mniejszość opinii potwierdzała, że taki wpływ występuje i jest on zdecydowanie pozytywny. 

Gospodarka u nas właściwie to jest tylko przemysł turystyczny i na pewno ona 

wpłynęła. [instytucja kultury] 

Większość osób biorących udział zarówno w wywiadach indywidualnych, jak i grupowych, 

dostrzegała raczej, że związek inwestycji z rozwojem gospodarczym Zakopanego, jeśli już 

istnieje, to jest bardzo pośredni. Częste były jednak oceny jednoznacznie krytycznie oceniające 

występowanie takich relacji. Co istotne, wygłaszali je także przedstawiciele świata biznesu 

uczestniczący w badaniu, wśród których żaden nie odnotował, by projekt miał wpływ na zmianę 

liczby ich klientów, zmianę w dochodach czy konkurencji. Należy dodać, że bardziej pozytywne 

oddziaływanie placówki na swoją firmę wskazali przedsiębiorcy biorący udział w badaniu CATI. 

Zwiększenie liczby klientów i wzrost dochodów pod wpływem działalności instytucji zauważyło 

16,7% prowadzących własną działalność respondentów.  

Zakopane żyje z turystyki i generalnie, gdyby ten obiekt był czy by go nie było, myślę, 

że ilość pensjonatów, ilość miejsc noclegowych czy ilość kwater w tym miejscu 

pozostałaby taka sama, bo generalnie każda część Zakopanego jest nastawiona na 

kwatery, na działalność pensjonatową, na działalność hotelarską i myślę, że 

powstawanie tego typu obiektów nie ma na to wpływu. [samorząd] 
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Myślę, że tym, co ciągnie ludzi, czy powiedzmy takich, którzy mają wpływ na 

gospodarkę ciągnie góralszczyzna, architektura góralska, kultura, folklor, że to ma 

większe przebicie niż piękne no bo piękne, ale gdzieś tam już stare Wille Witkiewicza, 

czy Gmach Główny Muzeum. [NGO] 

Wyjątkiem byli przedsiębiorcy prowadzący kawiarnię oraz cukiernię, którzy, projektując wnętrza 

swoich lokali, inspirowali się estetyką zakopiańską, w tym tą prezentowaną w Wilii Oksza. Ogólny 

wniosek płynący z badań jakościowych jest jednak taki, że Zakopane jest już na tyle rozwinięte, 

jeśli chodzi o branże turystyczną i okołoturystyczne, że jeden projekt nie mógł wywrzeć tutaj 

znaczącego wpływu. Jednak mieszkańcy Zakopanego uważają (66,7%), że inwestycja Muzeum 

Tatrzańskiego przyczyniła się do podejmowania innych przedsięwzięć w miejscowości (rozwój 

infrastruktury, wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, kawiarni).  

W opinii badanych projekt nie przyczynił się raczej do wdrożenia w Zakopanem idei smart city, 

czy miasta i gospodarki opartych o wiedzę, kreatywność. Uczestnicy wywiadów zwykle nie 

zaprzeczali, że projekt mógł mieć taki właśnie wpływ, ale podawane przez nich przykłady (np. 

inwestorzy inspirujący się kulturą zakopiańską, kultywowaną w zbiorach Willi Oksza) raczej nie 

wyczerpują definicji procesów składających się na kreatywność, wzrost kapitału intelektualnego czy 

zwiększone wykorzystywanie technologii w przestrzeni miejskiej. Jeden z badanych podsumował  

z przekąsem: 

Odpowiem tak, jeżeli dopiero ostatnio w Zakopanem pojawiła się komunikacja 

miejska, szaleństwo po prostu, to to pokazuje nasze smart city [...]. [NGO] 

No chyba jeszcze nie ma tego, to nie jest tak zaawansowane w Zakopanem. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu CATI w 66,7% dostrzegali powstanie nowych firm  

w sektorach kultury i kreatywnym, jednak podobnie jak uczestniczy wywiadów jakościowych, mieli 

problem z podaniem konkretnych przykładów.  

Badani byli zgodni co do tego, że inwestycja zwiększyła atrakcyjność turystyczną Zakopanego. 

Dokonało się to m.in. poprzez zwiększenie estetyki przestrzeni pod wpływem odtworzenia Willi 

Oksza. 

Na pewno jest bardziej atrakcyjna, bo stały stare budynki, zresztą tam obok był drugi 

taki dom. Stały stare budynki, które zostały odnowione, które są podświetlone, które 

są pięknie odrestaurowane [...]. [samorząd] 

Zwłaszcza przedstawiciele sektora pozarządowego i przedsiębiorcy wskazali, że inwestycja 

urozmaiciła ofertę kulturalną Zakopanego i jego ofertę turystyczną w ogóle. Stworzyła 

możliwości ciekawego spędzenia czasu dla osób, które chcą mieć kontakt z bardziej 

„wysublimowaną” rozrywką niż ta, którą oferuje Gubałówka, Krupówki, lokale gastronomiczne 

itd. lub doceniają możliwość zobaczenia oryginalnej architektury. 

Sama jestem przedsiębiorcą i tak naprawdę wiem, jak duże ma znaczenie, że 

przyjeżdżają do Zakopanego ludzie na poziomie, którzy naprawdę potrzebują tej 

wyższej kultury, a filie Muzeum Tatrzańskiego zapewniają to wrażenie  

i doświadczenie, czyli na pewno tak. [współpracujący przedsiębiorca] 

Jest coś takiego, że ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj, wchodzą do drewnianej chałupy 

i są zachwyceni. Właśnie Oksza jest jednym z takich miejsc i oni się zachwycają, że są 

w drewnianej chałupie, bo tego u nich nie ma [...]. [FGI] 

Dynamiczny rozwój turystyki potwierdza analiza pod kątem nowo powstałych podmiotów. 

„Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz utworzenie Galerii Sztuki XX w. w Willi Oksza” to 

projekt realizowany w latach 2008-2010. Dostępne dane wskazują, że dwa ostatnie lata realizacji 

inwestycji oraz rok 2011 cechują się najwyższą liczbą zakładanych wówczas nowych podmiotów. 

W analizowanym okresie 2009-2017 utworzono ich łącznie 3 839, z czego 38% właśnie w latach 



 

385 

2009-2011. W Zakopanem odnotowano 33 organizacje pozarządowe w sektorze kultury, z czego  

8 powstało po realizacji projektu w Muzeum Tatrzańskim133. 

Wykres 165. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Zakopane  

w latach 2009-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS 

Branże, w których najczęściej otwierano nowe podmioty, to: Sekcja I, działalność związana  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w dziale 55 (zakwaterowanie) - 839 podmiotów, 

Sekcja G, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

w dziale 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi) - 

476 podmiotów oraz Sekcja H, transport i gospodarka magazynowa w dziale 49 (transport lądowy 

oraz transport rurociągowy). Są to zatem branże typowe dla miasta turystycznego, jakim jest 

Zakopane, ale biorąc pod uwagę liczbę innych atrakcji kulturalnych i przyrodniczych, jakie oferuje 

miasto i jego okolice, trudno jest powiązać wzrost liczby podmiotów w tych branżach z konkretną 

inwestycją. 

W sektorach zdefiniowanych jako kulturalne/kreatywne w latach 2007-2018 na terenie Zakopanego 

utworzono łącznie 473 podmioty, a najwięcej w Sekcji J, informacja i komunikacja (62.01.Z - 

działalność związana z oprogramowaniem) oraz Sekcji M, działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna (71.11.Z - działalność w zakresie architektury). Po latach realizacji inwestycji 

odnotowano wyraźny wzrost podmiotów gospodarczych z sektora kultury oraz sektora 

kreatywnego. 

Tabela 117. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  

w latach 2007-2018 w Zakopanem (2008-2010 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów 

1 1 0 1 3 3 1 1 4 1 1 1 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

2 0 0 1 3 3 4 1 4 3 3 0 

Wydawanie 

książek 
4 2 2 3 3 2 1 5 1 3 2 1 

Wydawanie gazet 2 1 1 2 0 1 0 3 0 1 1 1 

                                                           
133 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj (dostęp: 09.05.2018) 

http://bazy.ngo.pl/wyszukaj
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Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

2 3 1 2 2 2 1 6 3 6 3 2 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

2 3 3 3 1 3 1 6 3 7 8 3 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

2 0 3 0 0 3 0 3 0 1 3 1 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
2 4 5 2 5 4 1 4 6 6 9 4 

Działalność w 

zakresie 

architektury 
4 5 4 4 3 4 3 2 6 3 6 1 

Działalność agencji 

reklamowych 
0 2 0 5 3 2 2 6 6 2 6 1 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

2 0 4 2 1 4 3 2 4 7 8 3 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

0 2 1 2 2 2 1 0 3 5 3 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

3 0 1 0 1 5 3 3 3 3 4 2 
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przedstawień 

artystycznych 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 1 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

1 1 0 0 2 3 1 2 1 1 2 3 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Suma 34 26 28 29 31 50 26 55 48 51 67 28 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

W przypadku Zakopanego, na przestrzeni lat 2004-2017 obserwuje się ogólną tendencję wzrostową, 

jeżeli chodzi o dochody z podatków PIT do budżetu. Projekt pn. „Modernizacja Muzeum 

Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w Willi Oksza”, był realizowany w latach 

2008-2010. Lata 2009-2011 to okres wzrostu wpływów z podatków PIT do budżetu gminy, zatem 

realizacja inwestycji w Muzeum Tatrzańskim oraz Willi Oksza niejako pokrywa się ze wzrostem 

dochodów z podatków od osób fizycznych. Warto jednak zaznaczyć, że ów wzrost miał charakter 

krótkotrwały - dopiero od 2013 roku można odnotować sukcesywnie rosnące wpływy do budżetu  

z podatków PIT (w roku 2017 osiągnęły najwyższy poziom, na przestrzeni ostatnich analizowanych 

lat). 

Wykres 166. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Zakopane (w zł)  

wach z  

Źródło: opracowanie własne 

ów CIT do budżetu gminy.  
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Wykres 167. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Zakopane (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podobnie jak w przypadku wcześniej przywoływanych gmin, także Zakopane niemal podwoiło 

swoje przychody w latach 2006-2016 (wzrost o 63 596,88 zł). Największy wzrost przychodów  

w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w 2015 roku (wzrost o niemal 15 milionów zł). Co 

istotne, w odróżnieniu od pozostałych gmin, przychody z Działu 756 (dochody od osób prawnych, 

od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem) stanowią bardzo znaczący odsetek całości przychodów gminy. Ich udział 

w latach 2006-2016 co prawda się zmniejszył (o 11,3 p.p., stała tendencja spadkowa jest dość 

dostrzegalna), ale nadal stanowi ponad połowę przychodów. Biorąc pod uwagę okres realizacji 

projektu (2008-2010) można dostrzec jedynie, że 2011 rok był w analizowanym okresie jedynym, 

gdy nastąpił spadek przychodów budżetu gminy, przy jednoczesnym wzroście kwoty przychodów 

z działu 756. 

Tabela 118. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejskiej Zakopane z wyodrębnieniem kwoty i odsetka 

przychodów w Dziale 756134 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 
ODSETEK PRZYCHODÓW  

Z DZIAŁU 756 

2006 65 060,09 bd. bd. 

2007 74 300,30 bd. bd. 

2008 79 838,41 51 269,87 64,2% 

2009 82 152,39 50 363,83 61,3% 

2010 94 585,87 54 819,49 58,0% 

2011 91 361,01 58 760,35 64,3% 

2012 94 082,98 54 895,26 58,3% 

2013 96 303,05 63 791,32 66,2% 

2014 103 153,29 58 394,27 56,6% 

2015 117 994,97 61 967,82 52,5% 

2016 128 656,97 68 050,96 52,9% 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

                                                           
134 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 
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Sprawdzono także dochód Zakopanego przypadający na mieszkańca w roku poprzedzającym 

inwestycje i rok po jej realizacji. Wykazano wzrost kwoty dochodu z 2 732,53 w roku 2007 do  

3 278,47 zł w roku 2011. Można zaobserwować wzrost dochodu o prawie 20%. 

W porównaniu z poprzednio analizowanymi gminami, bezrobocie rejestrowane w Zakopanem jest 

wyraźnie niższe. W latach 2007-2016 cechował je łagodny wzrost - do poziomu 19,3%  

w roku 2013. W roku 2016 wyniósł 16,6%, o 6,2 punktu więcej, niż w 2007 roku. Realizacja projektu 

w latach 2008-2010 nie wydaje się być powiązana z tendencjami dotyczącymi zatrudnienia  

i bezrobocia w Zakopanem.  

Wykres 168. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejskiej Zakopane w latach 2007-2016 (w tys.) 

wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: Opracowanie własne, dane GUS.  

Odnosząc się do opinii przedsiębiorców w badaniu CATI, żaden z badanych nie zauważył zmiany 

w poziomie zatrudnienia pod wpływem inwestycji. Natomiast 69,3% prowadzących działalność 

stwierdziła, że Muzeum Tatrzańskie można uznać za sukces pod kątem gospodarczym. Dzięki 

inwestycji powstało 5 nowych miejsc pracy w instytucji. 

Analizie poddano również zmiany cen nieruchomości w otoczeniu instytucji. Muzeum Tatrzańskie 

znajduje się przy ul. Krupówki 10 i ul. Hr. Władysława Zamoyskiego 25 w Zakopanem. 

Kształtowanie się cen w okolicach tej instytucji zostało zaprezentowane na poniższym wykresie. 

Pod uwagę wzięto 60 transakcji, które zostały zrealizowane w latach  realizacji projektu 2008-2010. 

Wykres 169. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 
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Jak widać z zaprezentowanych danych, ceny nieruchomości za m2 zmieniały się. W roku 

następującym po roku ukończenia inwestycji cena bardzo wyraźnie wzrosła, osiągając kwotę  

6 479,48 zł za m2. Jest to jednak wynik bazujący na jednej transakcji, która została zrealizowana  

w okolicy Muzeum w 2011 roku.  

Najniższy średni poziom cen został odnotowany w 2014 roku - wówczas średnia cena za m2 

wynosiła 630,55 zł. Pomijając rok 2011 oraz 2014, średnie ceny za m2 osiągają podobny poziom  

i mieszczą się w granicach od 1 090,17 zł do 1 800,59 zł. 

Wykres 170. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w poszczególnych latach 

(Zakopane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku cen za budynki mieszkalne i lokale użytkowe, w roku następującym po roku 

ukończenia inwestycji cena bardzo wyraźnie wzrosła (analiza dotyczy jednak jedynie jednej 

transakcji), osiągając kwotę 6 479,48 zł za m2.  

Co ciekawe, spadek poziomu cen obserwuje się w roku 2010, czyli w roku zakończenia inwestycji. 

Wtedy osiągnięto najniższą cenę - 1 444,72 zł. W roku tym dokonano jedynie jednej transakcji. 

Należy dodać, że w kolejnych lata po realizacji inwestycji osiągane są wyższe średnie ceny 

budynków mieszkalnych i lokali niż od początku realizacji inwestycji, w granicach od 1 802,66 zł 

do 2 708,84 zł/m2. Wyjątkiem jest rok 2016, gdzie średnia znów poszybowała w górę i osiągnęła 

wartość 3 836,26 zł. Można wysnuć przypuszczenie, że realizacja projektu mogła przełożyć się na 

wzrost cen w okolicy. Należy jednak podchodzić do powyższego z dystansem z racji na niewielką 

liczbę transakcji realizowanych w Zakopanem. Rynek nieruchomości zyskuje pewną dynamikę 

dopiero w 2012 roku. To raczej we wzroście obrotu, niż cenach nieruchomości można upatrywać 

oddziaływanie badanej inwestycji.  

Wykres 171. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 
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W przypadku średnich cen gruntów, w okolicy Muzeum Tatrzańskiego nie odnotowano transakcji 

aż do roku 2012. W tym przypadku najwyższe wartości zostały osiągnięte w latach 2015 (504,35 zł) 

i 2012 (499,17 zł). Należy dodać, że wyciąganie wniosków jedynie z tej wartości bywa mylne. 

Najniższą średnią za m2 odnotowano w roku 2014, który był rekordzistą pod względem samej liczby 

transakcji (14). Niska cena wynika ze sprzedaży większej powierzchni gruntów, z niższą ceną za 

metr. 

Tabela 119. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Zakopane) 

LATA LICZBA TRANSAKCJI 

2009 2 

2010 3 

2011 1 

2012 4 

2013 8 

2014 7 

2015 6 

2016 19 

2017 13 

Źródło: opracowanie własne 

Przechodząc do maksymalnych, minimalnych i średnich cen nieruchomości za m2  

w poszczególnych latach - szczegółowe dane w tym zakresie zostały przedstawione dla cen 

budynków mieszkalnych i lokali oraz gruntów w Zakopanem. 

Wykres 172. Maksymalne, minimalne i średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2  

w poszczególnych latach (Zakopane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Wykres 173. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 
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W przypadku Zakopanego trudno o analizę zmiany cen nieruchomości w okolicy instytucji, 

ponieważ w latach 2009-2011, z pewnością w wyniku czynników makrostrukturalnych, w tym 

efektów kryzysu finansowego w latach 2007-2009, rynek nieruchomości był w stanie stagnacji. 

Można jednak zaobserwować wzrost dynamiki obrotu nieruchomościami od 2012 roku, na co mogła 

mieć wpływ inwestycja zrealizowana w Muzeum Tatrzańskim. 

Co do atrakcyjności inwestycyjnej/mieszkaniowej, to opinie badanych w części jakościowej są 

podzielone. Wskaźnik, jakim są ceny nieruchomości, nie jest tutaj dobrym narzędziem, ponieważ, 

jak wskazują uczestnicy badania, ceny w Zakopanem i tak wciąż rosną. O ile jednak niektóre osoby 

były skłonne doszukiwać się tutaj wpływu inwestycji, o tyle inni twierdzili, że pozostaje ona bez 

znaczenia lub jest wręcz sprzeczna z estetyką, którą preferują inwestorzy, w tym deweloperzy. 

Trzeba odnotować, że w badaniu ilościowym ponad połowa mieszkańców Zakopanego zauważyła 

wzrost cen nieruchomości (58,1% mieszkańców). 

To jest wprowadzenie tzw. różnorodności, że oprócz sklepów, hoteli, mamy obiekt 

kulturalny, który z całą pewnością nadaje dla danej okolicy różnorodności, wpływa 

pozytywnie na krajobraz czy architekturę danej okolicy, co ma niebagatelne znaczenie 

jeśli chodzi o ceny nieruchomości. [samorząd] 

 [...] myślę, że nie, że ta inwestycja związana z Okszą, ponieważ poszła w taką 

naprawdę przepiękną estetykę, która się ma nijak do pazerności i budowania tego tak 

masowo tej deweloperki i tak dalej, nijak się to ma. [okoliczny przedsiębiorca] 

Zakopane jest miastem, którego wiodącą gałęzią gospodarki jest turystyka, co potwierdzają 

odpowiedzi uczestników badania. Po latach realizacji inwestycji odnotowano wyraźny wzrost 

podmiotów gospodarczych przede wszystkim z sektora kultury i sektora kreatywnego. 

Znaczna część badanych uznała realizację inwestycji za sukces oraz zwróciła uwagę, że zwiększyła 

ona atrakcyjność turystyczną oraz ofertę kulturalną Zakopanego. 

Wpływ inwestycji na kulturę  

O ile relacja pomiędzy instytucjami kultury a gospodarką jest zazwyczaj niebezpośrednia, od 

placówek o charakterze kulturalnym oczekuje się oddziaływania na kulturę. Mieszkańcy 

Zakopanego zostali poproszeni o ocenę zmian w szeroko pojętej kulturze. Aż 75% respondentów 

dostrzegło zmiany na lepsze, 2,8% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze, a 22,2% nie dostrzega 

przekształceń w tym obszarze.  

Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców instytucja pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej 

Zakopanego, w tym 58,6% jest zdecydowanie przekonanych o istotności jej roli, 37,8% wyraża 

bardziej umiarkowane sądy. Jedynie 3,6% wskazało odpowiedź „raczej nie”. Odbiorcy zgadzają się 

z mieszkańcami, jednak w większym stopniu uważają, że placówka pełni istotną rolę w ofercie 

kulturalnej Zakopanego (97,7% odpowiedzi). Samą ofertę instytucji odbiorcy oceniają z reguły 

bardzo dobrze lub dobrze (odpowiednio 68,7% i 29,8% odpowiedzi). Zdaniem aż 94,2% 

mieszkańców Zakopanego modernizacja Muzeum Tatrzańskiego podniosła prestiż miasta,  

a 99,1% poleciłoby odwiedzenie instytucji znajomym lub rodzinie. Przed realizacją inwestycji 

Muzeum zarekomendowałoby 97,8% zakopiańczyków. 
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Wykres 174. Istotność Muzeum Tatrzańskiego w ofercie kulturalnej Zakopanego w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 

Znaczenie instytucji w gminie czy też jej oddziaływanie na region ma związek nie tylko  

z funkcjonowaniem samej instytucji, ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów 

kulturalnych w okolicy. Dlatego istotne jest oszacowanie liczby instytucji kultury działających  

w otoczeniu placówki i określenie miejsca badanej instytucji pośród nich. W odpowiedzi na pytanie 

o najważniejsze instytucje kultury w okolicy, mieszkańcy wskazywali przede wszystkim Muzeum 

Tatrzańskie, choć Teatr im. St. J. Witkiewicza uzyskał jedynie nieco mniejszy procent wskazań.  

Tabela 120. Najważniejsze instytucje kultury w opinii mieszkańców Zakopanego 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 31,9% 

Teatr im. St. J. Witkiewicza 28,3% 

Kino „Sokół”  14,7% 

Miejska Biblioteka Publiczna 6,8% 

TCKiS „Jutrzenka” 6,8% 

Kino „Giewont” 4,2% 

Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. 

Zamoyskiego 

3,7% 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” 2% 

Muzeum Jana Kasprowicza 1,6% 

Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Muzeum Tatrzańskie należy do najstarszych regionalnych muzeów w kraju, a szeroki zakres 

placówki i duża liczba filii (11) sprawia, że instytucję można uznać za unikatową na mapie 

całej Polski.  

Muzeum Tatrzańskie, zdaniem mieszkańców, odpowiada w głównej mierze na ich potrzeby 

obcowania ze sztuką/kulturą oraz poszerzania własnej wiedzy. Należy podkreślić, że głównym 

celem działalności placówki jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie  

i udostępnianie zbiorów z dziedziny przyrody, etnografii, sztuki, historii, architektury historycznej 

i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna. W związku z tym 

można wyciągnąć wniosek, że wybrane przez badanych potrzeby wpisują się w cele wyznaczone 

dla działalności instytucji 

69,8%

27,9%

1,6% 0,7%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie
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Wykres 175. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania więcej niż  

1 odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne 

Muzeum Tatrzańskie w pełni zaspokaja potrzeby kulturalne 15,6% mieszkańców, którzy korzystają 

z jego oferty (75% w próbie), a w przypadku 35,4% mieszkańców - w znacznym stopniu (taką 

odpowiedź dwukrotnie częściej deklarowały osoby w wieku 15-24 lata oraz 65-75 i więcej lat). 

36,5% z nich uważa, że w niewielkim. Co dziesiąty mieszkaniec Zakopanego stwierdził, że Muzeum 

Tatrzańskie w ogóle nie odpowiada jego potrzebom kulturalnym. Odbiorcy niemieszkający  

w bezpośredniej okolicy placówki deklarują, że obecna jej oferta jest dopasowana do ich potrzeb. 

Takiej odpowiedzi udzieliło 96,1% badanych, jedynie 3,9% było przeciwnego zdania. Wysoki 

odsetek pozytywnych ocen oferty wśród odwiedzających instytucję wskazuje, że wizyta w Muzeum 

Tatrzańskim spełnia oczekiwania odbiorców. Należy zwrócić uwagę, że oferta najwidoczniej nie 

trafia do społeczności lokalnej, choć ponad połowa osób zamieszkujących Zakopane (56,8%) 

deklaruje, że działalność instytucji oddziałuje na podejmowanie przez nich częstszej 

aktywności edukacyjno-kulturalnej. Co istotne, osoby w wieku 15-24 lata nie wskazały tego 

rodzaju aktywności. Dysproporcja pomiędzy opiniami mieszkańców i odbiorców oferty spoza 

Zakopanego jest bardzo widoczna. Choć warto zaznaczyć, że aż ¾ mieszkańców Zakopanego 

odwiedziło Muzeum Tatrzańskie przynajmniej raz. 

Instytucja jest również motywatorem do poszerzania wiedzy. Większość odbiorców (96,8%) 

przyznało, że znajduje w niej tego rodzaju inspirację. Muzeum Tatrzańskie generuje wśród 

odbiorców następujące potrzeby, które dotąd nie były zaspokajane: obcowanie ze sztuką oraz 

kulturą - 33,3% wskazań, poznanie kultury regionu - 28,6%, zdaniem 14,3% placówka nie generuje 

nowych potrzeb. Aż 23,8% badanych udzieliło pojedynczych odpowiedzi takich jak: chęć 

dowiedzenia się czegoś nowego, chęć udziału w wydarzeniach kulturalnych, możliwość spędzania 

czasu w sposób jaki badany lubi, realizacja potrzeb estetycznych. 

W kontekście wpływu inwestycji na kulturę - wszyscy badani w części jakościowej uważają, że jest 

on bezdyskusyjny. Opinia przedstawiciela instytucji, potwierdzona przez wypowiedzi innych 

badanych, wskazuje, że projekt umożliwił pokazanie różnych aspektów kultury Podhala, która 

stanowi dziedzictwo kultury całej Polski. 

 [...] pokazaliśmy [...] aspekty do tej pory nie pokazywane, a bardzo ważne dla 

regionu, czyli z jednej strony góralszczyzna i pierwsi przybysze, pierwsi 

kolekcjonerzy, pierwsze osoby, które zauważyły bogactwo tego terenu, a z drugiej 

strony ta kolonia artystyczna, która była jakby jednym z największych wydarzeń w 

historii kultury tutaj na Podhalu. [instytucja kultury] 
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W opinii badanych pod wpływem inwestycji nastąpiło także ożywienie kulturalne, aczkolwiek 

znowu nie byli oni zgodni co do tego, czy na zjawisko to złożyło się zwiększone zainteresowanie 

mieszkańców samego Zakopanego, czy raczej turystów spoza miasta. 

Inwestycja przede wszystkim umożliwiła nam wykorzystanie jeszcze jednego 

zabytkowego obiektu na terenie Zakopanego na aranżację właśnie wystaw, które 

przyciągają bardzo dużą liczbę odbiorców. [instytucja kultury] 

Jak wspomniano wyżej, instytucja stara się kreować potrzeby kulturalne wśród zakopiańczyków  

i odpowiadać na nie, jednak skutek tych działań jest oceniany w różny sposób. Nie ulega 

wątpliwości, że dzięki przeprowadzonej inwestycji Muzeum oferuje zarówno wystawę stałą, jak  

i wystawy czasowe, a prezentowana sztuka jest bardzo różnorodna.  

Prace, dzieła, które gromadziliśmy od wielu lat i nie mieliśmy sposobności pokazania 

ich na wystawie, która się zrobiła w Okszy wystawą stałą także mogliśmy pokazać 

nasze nie waham się powiedzieć najcenniejsze prace, czyli całą kolonię artystyczną 

Zakopiańską i tego bardzo brakowało w Zakopanem [...] [instytucja kultury] 

Tam jest naprawdę duży zakres tych prac, to znaczy różnorodność, bo  

i malarstwo i fotografia i rzeźba i koronkarstwo. Widać, że są przemyślane te 

wystawy, one są w taki dosyć nowoczesny sposób według mnie wyeksponowane 

i taki przyjemny i przystępny do oglądania. [współpracujący przedsiębiorca] 

Ponadto Muzeum organizuje działania dla dzieci, młodzieży czy seniorów, w tym edukacyjne.  

[...] mamy i ofertę edukacyjną, którą rozszerzyliśmy i ofertę wydarzeń kulturalnych, 

którą rozszerzyliśmy i Oksza jest w tej chwili jednym z takich głównych punktów,  

w których organizujemy te wydarzenia. [instytucja kultury] 

Warto zaznaczyć, że przestrzenie oferty przez Willę Oksza służy organizacji raczej kameralnych 

wydarzeń kulturalnych (np. spektakl teatralny dla maksymalnie 25 osób). 

Tam są eksponaty, są rzeźby, jest malarstwo, jest pewien układ tej Galerii, którego się 

nie zmieni i to wymusza pewien układ też ekranu, sceny, jakiegoś dystansu do tej sceny 

i też jest ograniczone. Można powiedzieć, że kameralne są to rzeczy. [NGO] 

Zaletą inwestycji jest z pewnością odpowiednia prezentacja eksponatów związanych z bardzo 

popularną postacią Witkacego, co wydaje się jednak być większą wartością dla turystów 

zewnętrznych niż dla mieszkańców Zakopanego. Przedstawienie wybitnych postaci Zakopanego 

jest szczególne cenne dla środowiska akademickiego i badaczy kultury, z którymi współpracuje 

Muzeum. 

[…] ma te oddziały biograficzne to powoduje, że tam zgromadzone dzieła ściągają po 

prostu ludzi z całego świata, bo zarówno Władysław Hasior czy Kornel Makuszyński, 

tutaj z drugiej strony biograficzne muzeum czy właśnie Witkacy, czy Witkiewicz, to są 

osoby, które są znane i wokół których jest wielu naukowców, znanych ludzi, którzy 

prowadzą działalność swoja też czy specjalizują się w tych tematach. [samorząd] 

Muzeum Tatrzańskie jest wskazywane przez mieszkańców Zakopanego jako najważniejsza 

instytucja kultury w mieście. Placówka stara się kreować potrzeby kulturalne wśród 

zakopiańczyków i odpowiadać na nie, jednak skutek tych działań jest oceniany różnorodnie. Warto 

zastanowić się, jak Muzeum może przyciągnąć mieszkańców - co dziesiąty mieszkaniec 

Zakopanego uważa bowiem, że odpowiada ono na jego potrzeby kulturalne. 

Wpływ inwestycji na społeczeństwo  

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się do mieszkańców Zakopanego i odbiorców instytucji, 
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dokonano również analiz zmian struktury demograficznej, migracji i poziomu wykształcenia 

mieszkańców w związku z realizowaną instytucją. Mieszkańcy Zakopanego zostali poproszeni  

o ocenę wpływu inwestycji na jakość życia. Głosy rozłożyły się niemal równomiernie pomiędzy 

tych, którzy dostrzegają pozytywne oddziaływanie (20,2% w sposób zdecydowany i 25,7% 

umiarkowanie) i tych, którzy w ogóle nie widzą zależności (53,2%). Jedynie 0,9% uznało, że projekt 

wpłynął raczej negatywnie na jakość życia. Najmniejszy wpływ dostrzegli mieszkańcy, którzy nie 

byli w MT, a jedynie o nim słyszeli. Odnosząc się do wpływu instytucji w konkretnych obszarach, 

należy podkreślić niezwykle wysoki odsetek badanych - zarówno wśród mieszkańców, jak  

i odbiorców, którzy zauważają pozytywny wpływ inwestycji na turystykę w okolicy. 

Wykres 176. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Zakopanego  

i odbiorców Muzeum Tatrzańskiego135 

 

Źródło: opracowanie własne 

Badani bardzo różnie oceniali wpływ projektu „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz 

tworzenie Galerii Sztuki XX w. w Willi Oksza” na społeczność lokalną. Jeśli już dostrzegali, że 

takowy nastąpił, to oceniali go pozytywnie, natomiast zebrany materiał wskazuje, że wiele osób 

sceptycznie ocenia możliwości oddziaływania instytucji na mieszkańców Zakopanego. 

Wszyscy badani w części jakościowej uważają, że inwestycja jest postrzegana przez 

mieszkańców Zakopanego raczej pozytywnie. Opinie są zróżnicowane – o tych wskazujących na 

duży poziom dumy i zadowolenia po te, które stwierdzają, że tak jak każda inna nowa inwestycja, 

poprawiająca estetykę przestrzeni, Willa Oksza podoba się mieszkańcom, jednak nie niesie ze sobą 

jakiejś szczególnej dla nich wartości.  

Oksza stała się wśród mieszkańców, mam wrażeniem, takim symbolem jakości 

Zakopanego. Ta Oksza jest cytowana przy wszystkich jakiś takich debatach o rozwoju 

                                                           
135 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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Zakopanego, istnieje w świadomości różnych grup społecznych w Zakopanem jako 

taki symbol zmiany jakościowej. [instytucja kultury] 

[...] myślę, że kiedy przyprowadzam tutaj młodzież, którą uczę w Jutrzence, okazuje 

się często są po raz pierwszy i są oczarowani, mówią, że chętnie przyjdą jeszcze raz  

i rzeczywiście większość tych nowych uczniów, których mam jest zaskoczona, że  

w Zakopanem tak piękne miejsca są i można je zwiedzić w dowolnym czasie i mówią, 

że kiedykolwiek przyjadą koledzy, znajomi to oni przyjdą im pokazać te dwa miejsca. 

[FGI] 

Stosunek wielu mieszkańców do inwestycji można określić jako pozytywny, ale jednocześnie  

z dużą dozą obojętności - wielu badanych miało trudności ze wskazaniem, jakie konkretne zmiany 

nastąpiły w społeczności w związku z realizacją projektu. Niektórzy wskazywali wprost, że nie 

dostrzegają żadnych zmian, choć domniemają, że być może zachodzą one na poziomie 

niedostrzegalnym dla zewnętrznego obserwatora. 

Szczerze nie dostrzegłem. Wierzę, że jakieś są z uwagi na to co powiedziałem 

wcześniej [...], że poprzez zetknięcie się ze sztuką i kulturą człowiek ubogaca swoje 

wnętrze, więc myślę, że to może być pozytywne. [samorząd] 

Badani pracownicy instytucji sami podkreślają, że zachęcenie mieszkańców Zakopanego do 

korzystania z oferty instytucji jest raczej trudnym zadaniem. Co istotne, nie do końca wiedzą też,  

z czego to wynika. Strategią przełamywania tego rodzaju barier jest np. uczestnictwo Willi Oksza 

w zakopiańskiej edycji Nocy Muzeów, organizowanie spotkań dla potencjalnych odbiorców oferty 

placówki. Nie zawsze przynoszą one jednak oczekiwany skutek. 

Na przykład też jest takie zjawisko, jeśli chodzi o szkoły [...] my robimy nadludzki 

wysiłek, żeby te szkoły lokalne do nas przyprowadzić. Organizujemy spotkania co 

najmniej raz do roku z nauczycielami, którzy są bardzo mili i mówią, że oczywiście 

będziemy świetnie współpracować po czym na palcach jednaj ręki szkoły, które 

naprawdę z nami blisko współpracują. A wydawałoby się, że przecież w takim 

regionie to szkoły powinny rozumieć jaką wartość mają tutaj na miejscu i powinny 

starać się edukować swoich uczniów, a to nie jest takie oczywiste. [instytucja kultury] 

Wyjaśnieniem może być przytaczana przez kilkoro badanych specyfika Zakopanego, w którym  

w obszarze kultury funkcjonują obok siebie dwa nurty: „kiczowato-oscypkowy” i kultura wyższa, 

przy czym ten drugi jest reprezentowany przez mniejszość. 

Natomiast myślę, że ludzie kultury, ludzie sztuki są w mniejszości w Zakopanem, są 

kreatywni, ale są w mniejszości i wiele inicjatyw też w Zakopanem jest z zewnątrz, 

którzy przyjechali, którzy może tu mieszkają albo przyjechali na chwilę i mają 

inicjatywę, mają też pieniądze, żeby coś zrealizować i ten taki zwykły szary 

mieszkaniec mam wrażenie, że cieszy się, że goście przyjeżdżają i żyje z tej turystyki. 

[NGO] 

Tym samym badani uważają, że wartości Muzeum pokrywają się z wartościami raczej niewielkiego 

grona mieszkańców: 

Myślę, że w mniejszej części takiej naprawdę związanej z kulturą, ze sztuką, tak, na 

pewno, ale jest to kilka, kilkanaście procent w skali miasta. [NGO] 

Charakterystyczna jest wypowiedź badanego przedsiębiorcy, zapytanego o wpływ inwestycji na 

społeczność lokalną: 

To znaczy myślę, że wpłynęło, z tym że jak ja jestem przykładem, że nie ma czasu, żeby 

to miejsce odwiedzić. Ale myślę, że jak najbardziej. [okoliczny przedsiębiorca] 

Inwestycja nie wpłynęła zatem w znaczący sposób ani na zmiany społeczne, ani na większy 

poziom integracji (bo trudno uznać, że jej przejawem jest uczestnictwo w imprezach plenerowych 
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organizowanych przez Muzeum, co sugerował jeden z uczestników wywiadu grupowego) 

Potwierdziły to wyniki badań ilościowych, w których najmniejszy odsetek mieszkańców wskazał 

wzrost zaangażowania społeczności lokalnej jako zmianę, do której przyczyniła się inwestycja. 

Można przypuszczać, że mieszkańcy nie korzystają z oferty ze względu na ceny biletów, jednak 

badanie nie potwierdziło tego. Mieszkańcy Zakopanego muszą płacić za wejście do placówki (brak 

jest informacji o zniżce lub braku opłaty za wstęp dla mieszkańców na stronie internetowej w sekcji 

na temat zniżek). W Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem obowiązuje bilet normalny wstępu  

w kwocie 7 zł (zarówno do Gmachu Głównego, jak i willi Oksza). Badani zapytani o maksymalną 

kwotę wstępu do instytucji najczęściej wskazywali przedział 6-10 zł oraz 1-5 zł (łącznie 69,6% 

respondentów). Pozostały odsetek deklarował nawet wyższe kwoty (od 11 do 30 zł). Wynika z tego, 

że większość mieszkańców uważa, że obowiązująca cena biletów jest odpowiednia. 

Wykres 177. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą 

wystawę do Muzeum Tatrzańskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Z badania wynika, że mieszkańcy Zakopanego rocznie przeznaczają na kulturę średnio 143,24 zł,  

a więc o 204,16 zł mniej niż średnie roczne wydatki na kulturę statystycznego Polaka.  

W związku z tym, że dane zebrane przez GUS dotyczące kultury w 2016 roku zawierały także 

korzystanie z mediów (w tym abonament radiowy i telewizyjny oraz telewizja kablowa), można 

szacować że wydatki mieszkańców Zakopanego na kulturę są stosunkowo niskie 

Nawet jeśli badani nie mają czasu korzystać z oferty Muzeum Tatrzańskiego, to dostrzegają 

promocję Zakopanego w województwie i intensyfikację życia kulturalnego w swoim otoczeniu. Nie 

zauważają jednak zmian w zakresie napływu nowej ludności (48,5%) i wzrostu zaangażowania 

społeczności lokalnej (41,2%). 

Wykres 178. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Zakopanego w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Niestety, mieszkańcy w większości (43,9%) nie potrafią wskazać działań podejmowanych przez 

Muzeum Tatrzańskie, które angażowałyby społeczność lokalną. Niemal ¼ badanych wskazała 

wystawy/wernisaże lokalnych twórców, a reszta odpowiedzi uzyskiwała niski procent wskazań. 

Tabela 121. Działania podejmowane przez Muzeum Tatrzańskie angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Zakopanego 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

nie znam 43,9% 

wystawy/wernisaże lokalnych twórców  22,9% 

noc muzeów  6,3% 

piknik w willi Oksza 6,3% 

koncerty  4,2% 

spotkania autorskie z artystami/autorami  4,2% 

prelekcje/wykłady  4,2% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Idealnie opracowana 

strategia instytucji zakłada taką budowę oferty, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej  

z potrzebami potencjalnych turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Zatem, 

kolejne pytanie skierowane do mieszkańców miało na celu oszacowanie, jak oceniają oni zasięg 

oddziaływania oferty placówki. Zdecydowana większość (70%) mieszkańców stwierdziła, że oferta 

została zaplanowana z myślą o polskich turystach. Następnie, 19,1% mieszkańców podało 

odpowiedź nieznajdującą się w zaproponowanej kafeterii, że oferta MT skierowana jest „do 

wszystkich”. 7,3% stwierdziło, że oferta skierowana jest do mieszkańców Zakopanego, 3,6% 

wskazało na mieszkańców Małopolski. Nikt nie uznał by Muzeum Tatrzańskie kierowało swoją 

ofertę do zagranicznych turystów.  

Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów, większość uczestników badania jakościowego, 

w tym przedstawiciele samego Muzeum uważają, że oferta placówki, w tym oferta Willi Oksza, 

kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zróżnicowanego pod kątem wieku, miejsca 

zamieszkania (turysta lokalny - turysta przyjezdny), oczekiwań (osoby w różnym stopniu 

przygotowane do odbioru sztuki, artyści, naukowcy itd.). Z oferty mogą korzystać zarówno 

zorganizowane grupy, jak i turyści indywidualni, a także rodziny z dziećmi. 

Jest kierowana z jednej strony do różnych grup wiekowych, a z drugiej strony do 

różnych grup społecznych, czyli [...] tak zwani lokalsi, plątacze krupówkowi, 

Tatromaniacy, naukowcy, rodziny z dziećmi, grupy kolonijne. [instytucja kultury] 

Przedstawiciele instytucji podkreślają, że dzięki inwestycji stała się ona bardziej dostępna dla osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności (tak fizycznej, jak intelektualnej), choć jeden  

z badanych zauważył, że ani Muzeum, ani Willa Oksza nie są wyposażone w windy, co 

uniemożliwia osobom z ograniczonymi możliwościami poruszanie się i dostęp do części zbiorów. 

W celu oszacowania realnego oddziaływania placówki na mieszkańców, zweryfikowano czy 

mieszkańcy korzystają z oferty placówki. Zdecydowana większość (75%) mieszkańców odwiedziła 

Muzeum, z czego 38,3% uczyniło to kilkukrotnie (taką odpowiedź wskazało dwa razy więcej kobiet 

w stosunku do mężczyzn oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym), 36,7% było w nim 

jeden raz. Natomiast 20,8% spośród 25% osób, które nie skorzystały do tej pory z jego oferty, 

słyszało instytucji. Jedynie 4,2% badanych nigdy nie słyszało o Muzeum Tatrzańskim.  

Osoby, które słyszały o Muzeum Tatrzańskim, ale nigdy w nim nie były, spytano o przyczynę 

niekorzystania z oferty instytucji.  
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Wykres 179. Przyczyny niekorzystania z oferty Muzeum Tatrzańskiego przez mieszkańców Zakopanego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Zakopanego zostali zapytani o to, czego w okolicy ich miejsca zamieszkania brakuje  

w zakresie kultury. Większość mieszkańców (32,2%) wskazała na brak sali koncertowej, 29% 

badanych uznało, że niczego nie brakuje im w Zakopanem, 12,9% wskazało na „więcej 

filmów/lepszego kina”. Pytanie miało charakter otwarty. Pozostałe wskazania artykułowane były 

przez pojedyncze osoby.  

Tabela 122.Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Zakopanem w opinii mieszkańców 

BRAKUJĄCE INICJATYWY/WYDARZENIA PROCENT WSKAZAŃ 

sali koncertowej/koncertów  32,2% 

jest wszystko  29% 

więcej filmów/lepszego kina 12,9% 

imprez folklorystycznych  6,4% 

spotkań autorskich  4,8% 

spotkań z aktorami  3,3% 

wystaw  3,3% 

festynów  3,3% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Warto dodać, że 76,2% (co wynika z analizy gotowości do zapłaty WTP) mieszkańców wyraziło 

chęć finansowego wsparcia instytucji. Metodę pomiaru gotowości do zapłaty stosuje się m.in.  

w celu poznania i zilustrowania wartości, jaką stanowi partycypacja w kulturze Pomiar WTP został 

przeprowadzony wśród 150 mieszkańców Zakopanego na zasadzie kwotowego doboru próby. 

Respondentów dobrano w oparciu o zróżnicowanie populacji ze względu na wiek oraz płeć, a także 

pod kątem uczestnictwa w ofercie kulturalnej danej placówki. Zgodnie z założeniem, w próbie 

znalazła się podobna ilość mieszkańców miejscowości korzystających z oferty instytucji, jak  

i niekorzystających z jej oferty. 

Średnia kwota roczna, którą badani mieszkańcy byliby w stanie przeznaczyć na działalność 

placówki to 25,05 zł. Ekstrapolując podane wyniki na populację dorosłych mieszkańców miasta, 

suma jaką mogliby podarować Muzeum Tatrzańskiemu wynosi 556 710 zł.  
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Wykres 180. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Szczegółowe wyliczenia dotyczące powyższej kwestii znajdują się w osobnej części rozdziału na 

temat WTP. 

Do tej pory w analizie oddziaływania Muzeum Tatrzańskiego na społeczeństwo skupiono się 

głównie na kwestiach związanych z integracją społeczną i na subiektywnych odczuciach odbiorców. 

Odrębną kwestią podjętą w badaniu jest makrostrukturalna analiza zmian w strukturze społecznej 

pod wpływem inwestycji. 

Odnosząc się do wpływu inwestycji na społeczność lokalną w aspekcie demograficznym, Zakopane 

w latach 2007-16 cechowało się pewnym zróżnicowaniem, jeśli chodzi o liczbę ludności. Ogólne 

saldo lat 2007-2016 jest dodatnie - nastąpił wzrost liczby ludności gminy o 0,2 tys. osób. Najwyższy 

jej poziom odnotowano natomiast w roku 2011 (27,9 tys.), od tego czasu liczba ludności 

Zakopanego stale się zmniejsza. Wahaniom nie podlega natomiast tendencja dotycząca odsetka 

ludności w wieku poprodukcyjnym (stały wzrost, o 4,2 promile na przestrzeni analizowanego 

okresu, co stanowi wartość wyższą, niż w przypadku poprzednio analizowanych gmin), a także 

odsetka ludności w wieku przedprodukcyjnym (stały spadek, o 2,1 promile w całym analizowanym 

okresie). Ze względu na fakt, że tempo wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym przewyższa 

tempo spadku odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym, to wartość WOD na przestrzeni lat 

wzrosła, zwłaszcza od 2011 roku (w sumie o 6).  

Wykres 181. Struktura demograficzna gminy miejskiej Zakopane w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  

z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) 

 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS 
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Przy utrzymywaniu się obecnych tendencji należy spodziewać się, że WOD będzie wzrastał także 

w przyszłości. Trudno doszukać się bezpośredniej zależności między opisanymi procesami  

a projektem, choć można spekulować, że realizacja inwestycji pozytywnie wpłynęła na zwiększenie 

liczby ludności w Zakopanem, zwłaszcza w szczytowym roku 2011. Podobnie, jak w przypadku 

gminy Zakliczyn i Jabłonka, również i w Zakopanem realizacja projektu objętego badaniem zdaje 

się nie wywierać wpływu na procesy demograficzne w mieście. Zbieżność dotyczy jedynie zmiany 

wartości salda migracji, które w Zakopanem co roku jest ujemne, a jedynie w 2011 roku osiągnęło 

wartość dodatnią (24 osób). 

Inną formą oddziaływania instytucji na społeczność lokalną może być napływ w wyniku inwestycji 

ludności do gminy, czy choćby przeciwdziałanie jej odpływowi.  

Tabela 123. Migracje w latach 2006-2012 w Zakopanem 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY 

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ 

2006 -160 -139 262 401 -21 24 45 

2007 -83 -97 280 377 14 41 27 

2008 -111 -127 192 319 16 53 37 

2009 -22 -60 178 238 38 63 25 

2010 -15 -25 204 229 10 45 35 

2011 24 0 214 214 24 40 16 

2012 -10 -27 201 228 17 39 22 

Źródło: opracowanie własne GUS 

Weryfikacji poddano tezę na temat wpływu inwestycji na wzrost liczby osób z wyższym 

wykształceniem. W przypadku Zakopanego, ze względu na małą liczbę danych, ich sinusoidalność 

i krótki odstęp czasu od realizacji inwestycji, nie można oszacować jej wpływu na ten obszar. Należy 

jednak dodać, że według Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonego w roku 2011 odsetek 

mieszkańców Zakopanego z wyższym wykształceniem wyniósł 13,1%. 

Tabela 124. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012- Zakopane 

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2006 b.d. 

2007 b.d. 

2008 b.d. 

2009 b.d. 

2010 54 

2011 30 

2012 44 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wpływ inwestycji na instytucję  

Zrealizowane w instytucjach projekty infrastrukturalne powinny z założenia oddziaływać nie tylko 

na infrastrukturę, ale poprzez nią zmieniać funkcjonowanie placówki. Aż 90,7% badanych 

odbiorców dostrzega zmiany w placówce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi o charakter 

tych zmian, to w Muzeum zaczęto organizować bardziej interesujące i różnorodne wydarzenia. 

Dostrzeżono, że dzięki inwestycji placówka otworzyła się na potrzeby wszystkich grup 

wiekowych i stała się miejscem rozpoznawalnym na mapie kulturalnej województwa. Aż 7 na 

10 badanych dostrzega zmiany infrastrukturalne, co wskazuje na to, że modernizacja placówki 

odniosła skutek. Należy dodać, że najsłabiej oceniono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

Ta kwestia została dostrzeżona także podczas obserwacji, gdzie stwierdzono, że brak windy  

i parkingu przed Gmachem Głównym może być przeszkodą dla seniorów. 

Wykres 182. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Muzeum Tatrzańskie na przestrzeni 

ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowana większość odbiorców (86,2%) przyznała, że były to zmiany konieczne, by placówka 

nie pozostawała w tyle za innymi. Badani mieli możliwość odniesienia się do sposobu 

wykorzystania przestrzeni przez instytucję i poziomu możliwości wykorzystania możliwości 

infrastrukturalnych stworzonych dzięki inwestycji. Aż 96,9% odwiedzających i 96,7% 

mieszkańców Zakopanego pozytywie ocenia te aspekty. 

Odnosząc się do poszczególnych atrybutów inwestycji, niemal wszystkie zostały ocenione bardzo 

wysoko - zarówno przez zakopiańczyków, jak i odbiorców instytucji. Jedyny wymagający poprawy 

aspekt to zaplecze komercyjne. Nawet jeśli jest oceniany dobrze, to badani wykazali umiarkowany 

entuzjazm. Około 1/3 badanych z obu grup ocenia ten obszar źle.  
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Wykres 183. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Zakopanego oraz 

odbiorców  

 

Źródło: opracowanie własne 

Kwestie dotyczące analizy przestrzeni Muzeum podjęto również w obserwacji136. Zadaniem tej 

części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich 

dostosowania do potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub 

braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie 

lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez 

oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie 

poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz 

samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana 

ich gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń 

organizowanych przez instytucje (podczas wykładu i oprowadzania po wystawie), jak i poza 

wydarzeniami. W ramach badania dokonano obserwacji podczas wydarzeń zorganizowanych przez 

Muzeum Tatrzańskie, a także w dni pozaeventowe. Do obserwacji wydarzeń włączono wykład oraz 

oprowadzanie po wystawie przeprowadzony w instytucji. 

                                                           
136 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do 

potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, 

miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca 

parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. 

Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz samej 

instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy 

odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza wydarzeniami. 
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W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno-organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejścia do niej nie sprawiało trudności. Personel Gmachu Głównego, 

jak i wilii Oksza kierował odwiedzających oraz wręczał ulotki z dotyczące wydarzeń 

organizowanych we wszystkich swoich filiach. W obu oddziałach dostępny był sklepik  

z pamiątkami. Największym powodzeniem cieszyły się plakaty oraz pocztówki. Podczas obserwacji 

dostrzeżono dwa mankamenty - brak parkingu przed Gmachem Głównym oraz brak windy. To 

ostatnie stanowiło zauważalną niedogodność dla seniorów. Zarówno instytucja, jak i jej 

bezpośrednia okolica charakteryzowała się wysokim poziomem czystości. 

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających podczas 

wydarzeń. Odbiorcy wykładu w Gmachu Głównym to głównie dzieci i ich opiekunowie (w dużej 

mierze mieszkańcy Zakopanego), którzy przyszli specjalnie na wydarzenie. Pojedyncze osoby 

uczestniczyły w prelekcji przy okazji zwiedzania placówki. Dzieci wychodziły zadowolone ze 

spotkania, pracownica Muzeum obsługująca sklepik z chęcią przybijała najmłodszym pamiątkowe 

pieczątki, nawiązując z nimi przyjazne rozmowy dotyczące tego, czego się dowiedziały na 

wykładzie. Odbiorcy oprowadzania po wystawie to głównie dorośli turyści. Wiele osób  

w rozmowach podkreślało, że przyszli specjalnie ze względu na panią pracującą w willi Oksza, 

zachwalając jej wiedzę, interesującą osobowość oraz sposób oprowadzania. Pojawiło się także kilku 

mieszkańców Zakopanego, którzy chcieli ponownie wysłuchać nietuzinkowej opowieści dotyczącej 

zebranych zbiorów. Prowadząca nawiązywała kontakt z publicznością, odwiedzający chętnie 

zadawali pytania, dociekając wielu kwestii poruszonych podczas oprowadzania. Część gości 

przyszło zarówno do Gmachu Głównego, jak i do Willi Oksza, skuszeni zapowiedzią specjalnych 

niespodzianek przygotowanych z okazji Nocy Muzeów. Odbiorcy mogli zobaczyć wcześniej 

nieudostępniane dla odwiedzających dzieła sztuki i eksponaty. Noc Muzeów zorganizowana  

w Muzeum Tatrzańskim cieszyła się dużą popularnością, podczas obserwacji placówkę odwiedziło 

kilkaset osób.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

Gmach Główny odwiedziło kilkanaście osób, willę Oksza - kilka. Byli to głównie turyści. Obsługa 

Muzeum w obu oddziałach udzielała pomocnych wskazówek, wielu informacji oraz chętnie 

nawiązywała rozmowy z odbiorcami, pytając skąd są, podpowiadając co warto zobaczyć. Personel 

często polecał odwiedzenie pozostałych filii Muzeum. Na uwagę zasługuje również fakt, że 

architektura stylu zakopiańskiego prezentowana w willi Oksza wzbudzała entuzjazm oraz 

zainteresowanie odbiorców.  

Mimo braku windy i braku udogodnień dla niepełnosprawnych, podczas badania pozytywnie 

oceniono otwartość placówki na potrzeby osób z dysfunkcjami: (83,4% pozytywnych odpowiedzi 

mieszkańców i 40,7% odbiorców dotyczących udogodnień związanych z niepełnosprawnościami 

ruchowymi, 82,2% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców i 65,4% odbiorców w zakresie 

otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, 82,2% respondentów 

zamieszkujących okolice i 65,4% odbiorców deklarowało otwartość na głuchoniemych, a 80% 

mieszkańców i 55,6% odbiorców zadeklarowało otwartość na potrzeby niewidomych  

i niedowidzących).  

Aż 95,8% mieszkańców i 87,7% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na seniorów. Natomiast 

95,9% mieszkańców i 95,4% odbiorców dostrzega jej otwartość na dzieci. Odpowiedź na to pytanie 

pokrywa się ze spostrzeżeniami odwiedzających placówkę na temat zmian w ostatnich 10 latach jej 

działalności. 

Badani postrzegają Muzeum Tatrzańskie, jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, 

konsultującą swoją ofertę. Zdecydowania większość osób (94,4%) udzieliła odpowiedzi 

twierdzącej na pytanie o otwartość placówki.  

Mieszkańcy zostali zapytani również o opinię na temat promocji inwestycji - 81,9% respondentów 

oceniło ten aspekt pozytywnie, a 18,1% było przeciwnego zdania. W opinii 91,3% badanych 
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mieszkańców Muzeum Tatrzańskie wsłuchuje się w uch sugestie137. Również odbiorcy udzielili 

pozytywnej odpowiedzi w tym zakresie (94,3% pozytywnych odpowiedzi). 

Powyższe opinie potwierdza badanie jakościowe, z którego wynika że placówka zarówno  

w swojej ocenie, jak i ocenie części badanych technikami jakościowymi, jest otwarta na opinie 

publiczności. Przyjmuje jej opinie i zasięga jej zdania. 

Ankiety też stosujemy, też komunikujemy się Facebookiem, komunikujemy się 

newsletterem, który rozsyłam i tam też czasami zadajemy pytanie, na które dostajemy 

odpowiedź i też tak jak wspominałam rozmawiamy dużo ze zwiedzającymi przy okazji 

wydarzeń kulturalnych zwłaszcza. [instytucja kultury] 

[...] na pewno podczas posiedzeń Rady Muzealnej te konsultacje się odbywają, bo w 

Radzie Muzealnej zasiadają specjaliści z różnych dziedzin i z różnych miejsc i są to 

również mieszkańcy Zakopanego i Podhala, więc jakby oni są takimi przekazicielami 

tych opinii mieszkańców, więc na pewno takie konsultacje się odbywają [...]. 

[samorząd] 

Również internauci mogą komunikować się z placówką poprzez witrynę internetową, Facebooka,  

a także Twittera, Instagram czy serwis Youtube. 

Źródła internetowe podawane są na trzecim miejscu w odniesieniu do sposobu pozyskiwania przez 

odwiedzających  informacji o istnieniu instytucji. Podobnie jak w innych badanych przypadkach, 

1/3 dowiedziała się o istnieniu Muzeum Tatrzańskiego od znajomych bądź rodziny. Na ostatnim 

miejscu wskazywano tradycyjne media jak telewizja i radio. Może To być sygnał dla placówki do 

zainwestowania także w tradycyjne formy reklamy. 

Wykres 184. Źródło, z którego odwiedzający Muzeum Tatrzańskie dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania, w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie instytucji, zapytano odbiorców również o to, jakie kanały komunikacji 

ich zdaniem wykorzystuje Muzeum Tatrzańskie. Odpowiedzi dotyczyły przede wszystkim 

Internetu, prasy, mediów społecznościowych. 

 

                                                           
137  Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem, ponieważ, pomimo próśb ankieterów, o niebranie  
w ocenie pod uwagę bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wrażeniem bieżącego badania. 
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Wykres 185. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Tatrzańskie w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 2 216 

komunikatów, jakościowej - 113 opublikowanych od 2008 do końca 2016 roku. Większość 

materiałów medialnych miała regionalny zasięg (83,7%). W przypadku publikacji na temat Muzeum 

Tatrzańskiego AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 3 055 zł, łączne dla 

wszystkich komunikatów - 6 769 370 zł. Oznacza to, że tyle instytucja musiałby wydać za 

analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczba 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 37 858 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 40 691 914 osób. Działalność Muzeum Tatrzańskiego i realizowany w nim projekt są 

prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób neutralny. Warto dodać, że 

placówka zatrudnia osobę odpowiedzialną za szeroko rozumianą promocję. W zakres obowiązków 

pracownika wchodzi m.in. monitoring medialny i komunikacja internetowa (social media). 
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W części jakościowej badania, pod względem sposobów i poziomu promowania oferty, instytucja 

została oceniona pozytywnie (co pokrywa się z wynikami badań ilościowych zarówno wśród 

odbiorców, jak i mieszkańców). Przedstawiciele instytucji podkreślają, że kładą na nią duży nacisk 

(w instytucji nie ma stanowiska ds. marketingu internetowego, ale kwestiami promocji w świecie 

wirtualnym zajmują się dwie osoby). Działania te są skuteczne. Faktycznie znaczna część badanych 

odbiorców wskazywała Internet jako źródło, z którego dowiedzieli się o funkcjonowaniu placówki 

(media społecznościowe i internetowe serwisy informacyjne wskazało łącznie 40% respondentów). 

Placówka stosuje również inne metody promocji. Jedną z nich jest „bywanie”, nawiązywanie 

bezpośredniego kontaktu z potencjalną publicznością.  

Także po prostu też trzeba bywać w różnych miejscach, rozmawiać z ludźmi, 

promować to Muzeum też na zewnątrz, więc też w taki sposób. [instytucja kultury] 

Niemniej jednak promocja prowadzona w Internecie jest uważana za najważniejszy kanał 

informowania o ofercie Muzeum.  

Ja myślę, że to się robi nawet ważniejsze niż inne kanały te tradycyjne i też na przykład 

te nowocześniejsze, czyli Facebook, Twitter, Instagram są mam wrażenie bardziej  

w tej chwili służą, więcej osób korzysta z nich niż z tradycyjnej strony internetowej. 

[instytucja kultury] 

Skuteczność promowania instytucji w świecie wirtualnym dostrzegają i doceniają inni badani,  

w tym uczestnicy wywiadu grupowego. 

Ja zauważyłem też znaczny postęp, dlatego że widzę działania i na Instagramie i na 

Facebooku i te media są wykorzystywane, więc dzięki temu dowiaduję się też  

o działalności Muzeum, o ofercie, o wydarzeniach kulturalnych. Wydaje mi się, że 

tutaj jest zupełnie przyzwoicie. [FGI] 

Badani mieli również odnieść się do tego, czy inwestycja przyczyniła się do upowszechniania 

wiedzy i informacji o nowej (poinwestycyjnej) ofercie placówki. Pozytywną opinię wyraziło 92% 

odbiorców i 90,3% mieszkańców.  

Należy zaznaczyć, że większość odwiedzających Muzeum Tatrzańskie jako motywację wskazało 

konkretne wydarzenie i ogólną tematykę prezentowaną w instytucji. 

Wykres 186. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Tatrzańskiego 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Celem badania było także zweryfikowanie jaki rodzaj odbiorcy korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Muzeum Tatrzańskiego ponad połowa badanych odwiedziła placówkę pierwszy raz - 

57,7%. Następnie, 23,8% badanych było w Muzeum kilkukrotnie w swoim życiu (taką odpowiedź 

zaznaczyło dwa razy więcej kobiet w stosunku do mężczyzn), 16,2% korzysta z oferty placówki 

kilka razy w roku. Zaledwie 2,3% badanych to stali bywalcy (1-3 razy w miesiącu 1,5% wskazań, 

raz w tygodniu - 0,8% wskazań).  

W założeniu badania było również oszacowanie jaki udział w kulturalnych aktywnościach 

odbiorców mają badane instytucje. Dlatego odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą udział  

w życiu kulturalnym. Wśród odpowiedzi badanych przeważała odpowiedź kilka razy w roku - 

37,8% oraz kilka razy w miesiącu - 24,4%. Raz w miesiącu w wydarzeniach kulturalnych 

uczestniczy 23,5% badanych, raz w tygodniu - 6,7%. Raz w roku i rzadziej w wydarzeniach 

kulturalnych bierze udział 5,9% badanych. Natomiast 1,7% wskazań przypadło odpowiedzi „trudno 

powiedzieć”. Powyższe odpowiedzi badanych skorelowano z pytaniem o to, jak często odbiorcy 

biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Częste uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych nie 

pociąga za sobą większej regularności w odwiedzaniu Muzeum. Wynika to zapewne z faktu, że 

połowa badanych to turyści, którzy znaleźli się w placówce po raz pierwszy. 

Tabela 125. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego przez odbiorców placówki,  

w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

MT 
RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 0% 3,7% 0% 0% 0% 

1-3 razy w miesiącu 0% 7,4% 0% 0% 0% 

Kilka razy w roku 12,5% 18,5% 14,3% 0% 20,9% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

37,5% 25,9% 32,1% 0% 14% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
50% 44,4% 53,6% 100% 65,1% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Muzeum Tatrzańskiego, prawie połowa badanych 

mieszka poza województwem małopolskim - 48,5%. Natomiast 26,9% badanych to osoby 

zamieszkujące Zakopane, 21,6% mieszka w województwie małopolskim. Osoby pochodzące  

z Polski, ale mieszkające za granicą to 3% badanych.  

Wykres 187. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Mieszkańcy zostali zapytani również o relację poniesionych kosztów inwestycji do społecznej 

użyteczności projektu. Niecała połowa (49%) uczestników badania uznała, że inwestycja była 

potrzebna i dobrze, że została zrealizowana, 44,9% dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne 

bardziej potrzebne. Jedynie 6,1% respondentów określiło inwestycję jako mało przydatną. 

Odbiorców również poproszono o oszacowanie stosunku poniesionych kosztów inwestycji do jej 

społecznej użyteczności. Aż 86,9% badanych uznało, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że 

została zrealizowana. Natomiast 11,1% uważa, że jest to inwestycja przydatna, ale są inne bardziej 

potrzebne. Jedynie 2% stwierdziło, że jest to inwestycja mało przydatna. Nikt nie zadeklarował jej 

zupełnej nieprzydatności. Odbiorcy zdecydowanie lepiej ocenili przydatność inwestycji w stosunku 

do jej kosztów, co wydaje się logiczne ponieważ nie przebywają w mieście na co dzień. Mimo 

wszystko większość respondentów obu grup pozytywnie ocenia inwestycję, nawet jeśli dostrzegają 

inne potrzeby w okolicy.  

Pozytywna opinia odwiedzających przekłada się na ponowną chęć odwiedzenia Willi Oksza  

w Muzeum Tatrzańskim. Aż 92,5% odbiorców planuje wybrać się do instytucji ponownie. Co 

więcej, odwiedzający deklarują również, że byliby skłonni polecić odwiedzenie placówki innym. 

Taką deklarację złożyło 97,7% badanych. Natomiast na pytanie czy poleciliby wizytę w placówce 

zanim została zrealizowana inwestycja, odpowiedzi pozytywnej udzieliło 86%. Zmiany w instytucji 

muszą być widoczne dla odwiedzających, skoro po realizacji inwestycji liczba osób skłonnych 

polecić odwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego innym, wzrosła o ponad 11%. 

Dodatkowo uczestnicy badania mieszkający poza Zakopanem zostali zapytani, czy chcieliby by  

w ich miejscu zamieszkania były realizowane takie inwestycje. Aż 98,1% odwiedzających udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej. 

Pogłębiając w ramach jakościowej części badania temat wpływu projektu na instytucję, uzyskano 

zgodne odpowiedzi, że inwestycja wywołała znaczące zmiany w instytucji. Opisywali je m.in. 

uczestnicy wywiadu grupowego, którym Willa Oksza przed inwestycją wydawała się: smutna, 

ciemna, mroczna, lakierowana, zaniedbana, opuszczona, tajemnicza, dzika, a po inwestycji: jasna, 

ciekawa, przestronna, przyjazna, inspirująca, interesująca, relaksująca, zielona, otwarta, potrzebna.  

Jeśli chodzi o skojarzenia, jakie instytucja wywołuje, to są one bardzo zróżnicowane. Porównując 

Willę Oksza po inwestycji do zwierząt, badani zwracali uwagę na bardzo różnorodne aspekty, 

zarówno pozytywne, jak i negatywne. Willa kojarzy się np. z sową. 

Kojarzy mi się ta ekspozycja też z taką mądrością i z tym, że tam jest bardzo dużo 

elementów składowych, że ta ekspozycja właśnie jest taką skarbnicą prezentująca to 

Zakopane z różnych stron. [FGI] 

Z drugiej strony jeden z badanych, odwiedzając Willę, ma poczucie, że jest to miejsce nieco 

opustoszałe, w którym część przestrzeni jest dość mała (trudno ją zaprezentować np. w obiektywie 

aparatu fotograficznego), co powoduje, że kojarzy mu się ona z kotem („kocie wymiary” niektórych 

pomieszczeń, brak kota, który mógłby wprowadzić do obiektu trochę życia). Niektórym badanym 

Willa kojarzy się z niedźwiedziem, co jest dość oczywiste, biorąc pod uwagę wspomnienia ze 

szkolnych wycieczek i widok wypchanego niedźwiedzia. Innym ciekawym skojarzeniem, 

oddającym przede wszystkim urodę odtworzonej Willi, jest sarna: 

Ja pamiętam ja taką zaniedbana, ale jeśli myślę teraz Oksza to myślę o tym pięknym 

budynku właśnie w ogrodzie, dlatego kojarzy mi się z sarną, że to jest przede 

wszystkim piękny kształt, piękna forma, piękne wnętrza i bardzo lubię tam chodzić ze 

względu na estetyczną stronę tego obiektu. [FGI] 

Badani, którzy w ogóle zdecydowali się na ocenę sposobu zarządzania instytucją, uważali, że jest 

ona zarządzana nowocześnie. Wśród przykładów nowoczesnego stylu zarządzania wskazywano 

przede wszystkim inicjatywy realizowane przez Muzeum, jak katalog w ramach akcji 
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crowdfundingowej „Zaadoptuj Witkacego”, sposoby komunikowania się z otoczeniem (dobra strona 

internetowa, newsletter) czy inicjatywa „Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego”: 

Każdy z nas dostaje swoją kartę taką muzealną i to jest też moim zdaniem takie bardzo 

dobre przedsięwzięcie ze strony Muzeum, bo nie tylko nas integruje, nie tylko daje 

możliwość poznania się wzajemnego osób, które są skupione wokół Muzeum, ale też 

właśnie pokazania, że na rzecz tej jednej instytucji działa bardzo wiele ludzi i to są 

ludzie, którzy robią różne rzeczy tak naprawdę, ale właśnie koncentrują się dla tej 

instytucji kultury ich działania [...] [NGO] 

Działania podejmowane wewnątrz instytucji, także pod wpływem zrealizowanej inwestycji 

sprawiają, że kadra placówki z jednej strony podniosła (i wciąż podnosi) swoje kompetencje 

głównie poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, ale z drugiej doświadcza coraz większego 

obciążenia różnorodnymi zadaniami (mimo, że od czasu realizacji inwestycji utworzono kilka 

miejsc pracy). Przedstawiciel instytucji wiąże to bezpośrednio z wielkością budżetu placówki 

[...] my nie jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji finansowej i nam się jakoś dotacje 

przesadnie nie zwiększyły w związku z tym, że mamy dodatkowe dwie filie, a tych 

wydatków mamy o wiele więcej [...] ponieważ dużo robimy wydarzeń [...] i też nasi 

pracownicy mają o wiele więcej pracy. Jakby oni już są mam wrażenie w takim 

momencie, że już więcej pracy by nie mogli mieć, bo jesteśmy w takim punkcie 

granicznym. Nie powiedziałabym, że to jest negatywy skutek, ale to jest ta trudna 

strona tak bym to powiedziała. [instytucja kultury] 

Jednak właśnie ze względu na zrealizowaną inwestycję oraz kwalifikacje kadry Muzeum, realizuje 

ona projekty ukierunkowane na pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym w ramach 

crowdfundingu (np. za pośrednictwem strony polakpotrafi.pl). 

[...] pracownicy przy realizacji tamtych projektów nauczyli się jak się takie projekty 

robi i teraz z o wiele mniejszą nieśmiałością robimy następne projekty. [instytucja 

kultury] 

Instytucja podejmuje też działania służące integracji pracowników, m.in. z wykorzystaniem 

przestrzeni wokół Willi Oksza. 

Muzeum jest przez niemal wszystkich badanych oceniane jako otwarte na współpracę. 

Przedstawiciele instytucji wymieniają szereg podmiotów, z którymi prowadzą dość regularną 

kooperację, wśród nich instytucje kultury w Polsce i za granicą (w Turynie, Düsseldorfie, Wilnie, 

Mińsku, Paryżu), ośrodki akademickie, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia im. Karola Szymańskiego, Mieczysława Karłowicza, Fundacja Zakopiańczycy  

w poszukiwaniu tożsamości). 

Przede wszystkim Muzeum współpracuje z instytucjami kultury poprzez 

współorganizację wydarzeń, wystaw i różnych eventów, które mają miejsce i u nas  

i na terenie Polski i nawet poza granicami. [instytucja kultury] 

Instytucja współpracuje także z przedsiębiorcami lokalnymi i ponadlokalnymi, jak wydawcy 

(Wydawnictwo Czarne, kwartalnik Konteksty), kawiarniami i restauracjami, współorganizując 

wydarzenia kulturalne, ale i poszukując sponsorów. 

Z kawiarniami i restauracjami, które albo sponsorują nasze wydarzenia, ale my też 

pokazujemy u nich nasze wystawy, a też jak organizujemy czasami konferencje, 

spotkania, to dzięki zakopiańskim kawiarniom i restauracjom zapraszamy naszych 

gości do nich. [instytucja kultury] 

[...] można powiedzieć, że to są barterowe historie właśnie promocyjne, reklamowe, 

barterowe. [...] W każdym razie zależy nam na tej współpracy, bo tak jak powiedziałem 

na początku, to jest wyjątkowa instytucja i my chcemy z takimi instytucjami iść do 

przodu. [NGO] 
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Co ważne, przedstawiciele podmiotów (publicznych, pozarządowych, komercyjnych), 

współpracujących z instytucją potwierdzają, że jest to współpraca udana i owocna dla obu stron. 

Jeśli pojawiają się w niej jakieś bariery, to w ocenie badanych są one niezależne od Muzeum. Należą 

do nich m.in. finanse.  

[...] taką bolączką myślę, ale to myślę, że bolączką każdej współpracy są pieniądze. 

Gdyby ich było więcej, współpraca byłaby jeszcze lepsza. Można byłoby zrealizować 

więcej pomysłów [...] zarówno jedna jak i druga strona ma dużo pomysłów, dużo 

różnych inicjatyw, natomiast gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, czy oni mieliby więcej 

pieniędzy to myślę, że więcej tych pomysłów można by było zrealizować, a musimy się 

ograniczać do tego, co mamy. [samorząd] 

Badany przedstawiciel przedsiębiorców wskazuje, że wysiłki Muzeum w dążeniu do nawiązania 

współpracy z biznesem są widoczne: 

[...] nawet nie tak dawno było podsumowanie roku zeszłego, podsumowanie 2017 roku 

i ja byłam zaproszona jako przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego. No i już na samym 

spotkaniu można było zauważyć wiele osób przedsiębiorczych, które prowadzą swoje 

biznesy [...]. [współpracujący przedsiębiorca] 

Wpływ projektu na środowisko naturalne  

We wniosku aplikacyjnym Muzeum, jak w większości badanych instytucji, wpływ na środowisko 

ujęty był w kategoriach niepodejmowania działań, które mogłyby skutkować jego degradacją.  

W kwestii wpływu inwestycji na środowisko naturalne badani nie dostrzegli żadnych znaczących 

powiązań. Pracownicy instytucji wskazywali natomiast, że w swoich działaniach co do zasady 

podkreślają nierozerwalny związek przyrody z kulturą zakopiańską i że jest to jeden z fundamentów 

funkcjonowania placówki. 

My również jako Muzeum Tatrzańskie posiadamy stałą wystawę przyrodniczą. 

Współpracujemy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, więc też tutaj dbamy o ten 

aspekt przyrodniczy przyrody tatrzańskiej. Wokół naszych obiektów, zwłaszcza wokół 

Galerii Sztuki XX w. jest zadbany i wypielęgnowany teren zielony, więc tak. [instytucja 

kultury] 

Wpływ projektu na rynek sztuki  

Badani reprezentujący Muzeum, a także ci związani z działalnością kulturalną podkreślają, 

że inwestycja wywarła wpływ na rynek sztuki. Jednym z bardziej wymiernych efektów jest np. 

wzrost cen dzieł Witkacego. 

W związku z tym, że otworzyliśmy Okszę, że zrobiliśmy tam pełną wystawę Witkacego 

i że zakupiliśmy kilka poważnych Witkacych do Okszy. Specjaliści mówią, że ceny 

prac Witkacego bardzo wzrosły. [instytucja kultury] 

Muzeum, a w jego ramach galeria umiejscowiona w Willi Oksza, współpracuje ponadto z artystami. 

Organizuje ich wystawy zarówno w Zakopanem, jak i poza nim. W zależności od dostępności 

funduszy, np. w ramach różnego rodzaju projektów, artyści są wynagradzani. Zdarza się także, że 

nie są im wypłacane finansowe honoraria, a ich współpraca z Muzeum ma dla nich głównie walor 

promocyjny. 

Robimy wystawy artystom nie tylko nie żyjącym, ale również żyjącym. Robimy 

wystawy artystom zakopiańskim, też pokazujemy wystawy poza Zakopanem, na 

których w zależności od tematyki artyści współcześni też są pokazywani i też 

angażujemy artystów w różne nasze wydarzenia. [instytucja kultury] 
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Instytucja przyczynia się tym samym do rozwoju karier artystycznych, wspierając w tym zakresie 

także początkujących twórców i studentów. 

Też współpracujemy z artystami, którzy są wykładowcami w szkołach artystycznych  

i namawiamy ich i to nam się udaje na przywożenie swoich studentów do nas [...]. 

[instytucja kultury] 

Ocena projektu z perspektywy czasu  

Projekt jest ogólnie uważany za udaną inwestycję, co więcej, badani nie zgłaszają oczekiwań 

co do poprawy, rozwoju, podniesienia jakości funkcjonowania galerii w Willi Oksza (pomijając 

oczywiście oczekiwania związane ze zwiększeniem dostępności środków finansowych na realizację 

większej liczby projektów kulturalnych).  

W wielu aspektach, szczególnie jeśli chodzi o wpływ inwestycji na kulturę, na poziom współpracy 

międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, inwestycja 

oceniana jest bardzo pozytywnie.  

Wyniki badań, zarówno jeśli chodzi o opinie mieszkańców, jak i odbiorców, potwierdziły, że 

placówce udaje się realizować wytyczone cele. Ponadto mieszkańcy Zakopanego, jako główne 

korzyści z faktu istnienia Muzeum, podają korzyści turystyczne oraz poprawę przestrzeni 

publicznej. Odbiorcy dostrzegają, że inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków 

sprzyjających ochronie dziedzictwa kulturowego. Działalność instytucji przynosi korzyści  

w dziedzinie turystyki kulturowej. Muzeum realizuje również cel szerszego udostępniania  

i promocji dóbr kultury. 

Działania te są realizowane również dzięki temu, że pod wpływem projektu przedstawiciele 

instytucji zwiększyli swoje kompetencje w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Sukces  

w realizacji inwestycji wzmocnił w nich równocześnie poczucie, że warto brać udział w różnego 

rodzaju konkursach, starać się o dofinansowania ze źródeł unijnych, jak i krajowych, publicznych  

i prywatnych. Instytucja realizuje kilka dużych projektów współfinansowanych ze środków 

europejskich (na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych). 

Szczególnie warte pokreślenia jest to, że w świetle wyników badania w przestrzeniach Willi Oksza 

dzięki realizacji inwestycji udało się połączyć tradycję i nowoczesność w proporcjach z jednej 

strony pozwalających zachować właściwy klimat zabytku, a z drugiej – odpowiadających na 

potrzeby współczesnej publiczności. To, zdaniem badanych, sprawia, że inwestycja jest trwała  

i na długo zachowa aktualność. 

[...] w świecie, który idzie do przodu i jakby w tych trendach [...] które się pojawiają 

w Polsce w obszarze kultury uważam, że Oksza jest cały czas aktualna i jest jakby 

bardzo na czasie, czyli tą swoją nowoczesnością ona się wybija i jest aktualna i też 

chyba w związku z tym, że ja zauważam tam takie zgrabne połączenie tradycji  

z nowoczesnością, ona się wybija na tle innych obiektów Muzeum Tatrzańskiego no  

i dzięki temu zapada w pamięć. [współpracujący przedsiębiorca] 

Dla części badanych Willa Oksza jest w specyficzny sposób „niedopasowana” do Zakopanego. 

Wynika to według nich m.in. z bardziej ambitnej formy i rodzaju oferty kulturalnej, jaką proponuje, 

w porównaniu z ofertą Zakopanego jako miasta turystycznego (w opinii części badanych - nawet 

pseudokulturalną). Inni badani podkreślają bardzo duży rozdźwięk między estetyką Willi Oksza 

(tradycyjną, autentyczną, zakorzenioną w lokalnej kulturze) a estetyką turystycznego Zakopanego 

(kiczowatością, niską jakością, zalewem tanich gadżetów imitujących styl zakopiański). Tym 

samym inwestycja w Willi Oksza uważana jest za kierunkowskaz „naprawiania” estetyki 

przestrzeni miejskich.  

[...] jest uzupełnieniem tego wszystkiego co mamy najlepszego w Zakopanem, a te 

działania otwierające Okszę, promujące to miejsce, ale równocześnie inspirujące do 
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kolejnych działań artystycznych są cenne i każdy pobyt tam jest takim ładowaniem 

baterii. W tym jak chcielibyśmy widzieć Zakopane, jak po prostu się nam marzy, żeby 

całe Zakopane wyglądało tak jak Oksza, co nie znaczy, że ma być tylko drewniany  

i tylko ten okres w sztuce, ale żeby po prostu na tym poziomie artystycznym  

i estetycznym wszystko tak wyglądało w mieście. [FGI] 

Inwestycja, zdaniem badanych, nie przyczyniła się natomiast bezpośrednio do rozwoju 

gospodarczego, do inicjowania procesów innowacyjnych, do zbliżenia Zakopanego do koncepcji 

smart city. Jej niewątpliwym walorem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego na wysokim 

poziomie oraz szerokie udostępnienie go publiczności. Wyzwaniem, przed jakim stoi placówka, 

jest jednak przekonanie mieszkańców samego Zakopanego do częstszego odwiedzania instytucji  

i korzystania z jej dorobku. 

Odnosząc się do Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2010-2020 należy podkreślić, że 

główny nacisk został położony na jakościowy rozwój usług turystycznych, ukształtowanie oraz 

promocję marki Zakopanego oraz ochronę i rewitalizację unikatowego dziedzictwa kulturowego, 

zarówno o korzeniach góralskich, jak i ze sfery kultury wysokiej.  

Podsumowując, zrealizowany projekt w Muzeum Tatrzańskim wpisuje się w założone wymienione 

cele. Po pierwsze, placówka we wszystkich swoich oddziałach, działa na rzecz rozwoju turystyki 

oraz promocji miasta. Po drugie Willa Oksza promuje kulturę wysoką, a oferta przedstawiona  

w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego wprowadza odbiorców w świat podhalańskiej 

tradycji. 
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Galeria BWA „Sokół” w Nowym Sączu 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA „Sokół” w Nowym Sączu - oddział Małopolskiego Centrum 

Kultury „Sokół” - jest najważniejszą instytucją prezentującą sztukę współczesną w Nowym Sączu. 

Nowoczesny budynek BWA i prowadzona działalność wpisują się w lokalną politykę kulturalną 

miasta.  

Wedle przyjętej w 2008 roku Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 miasto posiada bogatą ofertę 

kulturalną, którą należy wspierać poprzez zagospodarowanie i adaptację budynków miejskich. 

Priorytet samorządu jest przede wszystkim budowa i rewitalizacja instytucji kultury. Zakładane są 

także inne działania takie jak wzbogacenie centrum miasta o nowe obiekty.  

W Nowym Sączu funkcjonuje kilka instytucji kultury o zróżnicowanym profilu. Ekspozycją sztuki 

współczesnej, poza Galerią BWA, zajmuje się Nowosądecka Mała Galeria, Galeria Marii Ritter (jest 

to filia Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu), Galeria Sztuki i Rzemiosła i Galeria Klubu 

Twórczego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. BWA „Sokół” wyróżnia się na ich tle zarówno 

rozmachem architektonicznym, profesjonalizmem działania, jak i formatem organizowanych 

wystaw.  

Wśród najważniejszych instytucji kulturalnych Nowego Sącza, ujętych w Strategii Rozwoju, 

wymieniono: Miejski Ośrodek Kultury, Nowosądecką Małą Galerię, Sądecką Bibliotekę Publiczną, 

Centrum Kultury „Sokół”, Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych oraz Muzeum Okręgowe138. 

Analizując zdefiniowane w Strategii mocne strony miasta, kultura została wymieniona na 7 miejscu 

z 9 możliwych, zaś turystyka zajęła 1 miejsce. Słabych stron upatruje się w miejskich inwestycjach 

- 7 miejsce z 12 możliwych oraz peryferyjności - 10 miejsce spośród 12 możliwych. Na 3 miejscu 

znalazła się skromna baza turystyczna. Jeżeli chodzi o szanse, mogą się one pojawić dzięki nowym 

inwestycjom, które znalazły się na 1 miejscu z 8 możliwych oraz rozwoju kultury, który został 

uplasowany na 7 miejscu z 8 możliwych. W tym przypadku rozwój turystyki znalazł się na  

3 miejscu. W kwestii zagrożeń w Strategii nie pojawiło się nic, co by w sposób bezpośredni odnosiło 

się do kultury lub turystyki.  

Na podstawie Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 można wnioskować, że Nowy Sącz przede 

wszystkim postawił przed sobą zadania dotyczące: ochrony dóbr kultury, propagowania 

historii związanej z regionem, wspierania inicjatyw i instytucji w rozwoju i tworzeniu 

wydarzeń oraz pracach infrastrukturalnych. 

Tabela 126. Cele operacyjne w obszarze kultury ujęte w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 

 CELE OPERACYJNE 

 Tworzenie warunków dla rozwoju instytucji kultury, oferty kulturalnej, 
innowacji w działalności kulturalnej 

 Upowszechniania dostępu do kultury i edukacji kulturalnej 

 Ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez rewitalizację zespołów 
zabytkowych 

WIĘKSZY NAKŁAD ZAANGAŻOWANIA MIASTA W: 

 Tworzenie warunków finansowych dla realizacji zadań z zakresu kultury  
i ochrony dziedzictwa kulturowego 

 Wspieranie działalności instytucji i placówek kultury 

 Tworzenie warunków dla wzrostu uczestnictwa i wyrównywania szans  
w dostępie do dóbr i usług kultury, przy jednoczesnym realizowaniu 
kompleksowego systemu edukacji kulturalnej 

 Realizację projektów artystycznych 

                                                           
138 http://www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/Strategia_Rozwoju_2020.pdf (dostęp: 12.03.2018) 

http://www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/Strategia_Rozwoju_2020.pdf
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 Wspieranie działalności środowisk twórczych 

 Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji 
działalności kulturalnej i upowszechniania kultury 

 Modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury, w tym widowiskowo-
koncertowej w celu organizowania większej liczby imprez kulturalnych  
o wysokiej randze i masowym charakterze 

 Stworzenie szlaku historycznego: Dworzec PKP - Planty - Galeria Marii 
Ritter - Zamek Jagiellonów 

 uwzględniającego najważniejsze obiekty Miasta o walorach kulturalnych  
i historycznych 

 Rozbudowa i działalność aktywnego centrum kulturalno-turystycznego 
Sądeckiego Parku 

 Etnograficznego jako historycznego przewodnika po mieście i regionie 

 Rozbudowa infrastruktury o charakterze historycznym, w tym XIX-wiecznej 
małomiasteczkowej 

 zabudowy galicyjskiej 

 Odtworzenie sektora ludowego 

 Prace konserwatorskie muzealiów nieruchomych 

 Wzbogacenie Miasta o elementy małej architektury 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020 

Galeria Sztuki Współczesnej BWA „Sokół” w Nowym Sączu139 stanowi oddział Małopolskiego 

Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu140. W 2009 roku Sejmik Województwa Małopolskiego 

podjął decyzję o połączeniu Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu  

z Małopolskim Biurem Wystaw Artystycznych. W wyniku tej decyzji utworzono oddział MCK 

„Sokół”, którym stała się Galeria BWA „Sokół”. Siedzibą Galerii jest nowoczesny obiekt 

zrealizowany w ramach projektu „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku 

w Nowym Sączu”141.  

MCK „Sokół” w Nowym Sączu powstało w 1975 roku, natomiast pod obecną nazwą funkcjonuje 

od 1999 roku. Instytucja posiada dwa oddziały: Instytut Europa Karpat oraz Galerię Sztuki 

Współczesnej BWA „Sokół”. Misje MCK „Sokół” odzwierciedlają cztery kierunki działalności:  

 ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 

 inspiracja aktywnych form udziału w kulturze 

 kształtowanie kompetencji kulturowej  

 promocja dziedzictwa Małopolski w kontekście kulturowym Karpat. 

Tabela 127. Zakres działalności placówki - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Małopolski 

Udostępnianie materiałów źródłowych, przygotowywanie specjalistycznych 

opracowań i ich publikacja 

Digitalizacja zasobów archiwalnych dotyczących zabytków nieruchomych i 

dziedzictwa niematerialnego województwa małopolskiego 

Tworzenie narzędzi umożliwiających udostępnianie zasobów różnym grupom 

społecznym i osobom indywidualnym 

Tworzenie projektów umożliwiających ruchowi amatorskiemu prezentację i 

konfrontowanie dokonań oraz umiejętności 

Organizowanie konferencji oraz spotkań seminaryjno-warsztatowych 

Kształcenie kadr dla kultury oraz organizowanie kursów i szkoleń 

                                                           
139http://www.bwasokol.pl/index.php/pDocId/23/pCmd/1/pMenuId/5 (dostęp 16.03.2018) 
140http://www.mcksokol.pl/index.htm (dostęp: 16.03.2018) 
141http://www.mcksokol.pl/media/File/budowa_galerii_na_bursztynowym_szlaku.pdf (dostęp: 16.03.2018) 

http://www.bwasokol.pl/index.php/pDocId/23/pCmd/1/pMenuId/5
http://www.mcksokol.pl/index.htm
http://www.mcksokol.pl/media/File/budowa_galerii_na_bursztynowym_szlaku.pdf
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Organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, turniejów, wystaw, 

ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki, ze 

szczególnym uwzględnieniem folkloru i sztuki ludowej 

Organizowanie i prowadzenie grup artystycznych 

Prowadzenie impresariatu artystycznego 

Prowadzenie galerii współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz 

innych technik wizualnych 

Działania marketingowo-promocyjne 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu,m,4394,statut.html 

Projekt budowy Małopolskiej Galerii Sztuki realizowano w latach 2007-2010 w ramach 

współfinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 (Działanie 3.3 Instytucje kultury Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej). 

Beneficjentem projektu było Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ (MCK „Sokół”) w Nowym 

Sączu. 

Koszty kwalifikowane projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie to 12 475 375,53 zł, 

natomiast całkowity koszt projektu, po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, to  

15 209 607,67 zł. Struktura finansowania projektu przedstawiała się następująco:  

 75% wartości projektu - 9 356 531,64 zł - stanowiły środki z MRPO 

 25% wartości projektu - 3 118 843,89 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Uzasadnieniem realizacji projektu, jak wskazano we wniosku o dofinansowanie, była konieczność 

dostosowania infrastruktury MCK Sokół do nowych potrzeb i oczekiwań odbiorców oferty 

kulturalnej. We wniosku napisano, że siedzibą MCK Sokół jest historyczny budynek Towarzystwa 

Gimnastycznego Sokół w Nowym Sączu, natomiast dynamicznie rozwijająca się Instytucja 

potrzebuje nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej, artystycznej, a także dydaktycznej, zdolnej 

sprostać aktualnym, jak również prognozowanym oczekiwaniom, potrzebom twórców oraz 

odbiorców kultury i sztuki.  

Odnotowano, że z przeprowadzonych przez MCK Sokół średniookresowych obserwacji 

sektora kultury wynika, iż w Nowym Sączu występuje popyt na usługi kulturalne. 

Argumentowano, iż nowy obiekt umożliwi poszerzenie oferty instytucji o nowe formy działalności 

artystycznej z jednej strony, a z drugiej - zaktywizuje społeczność do udziału w życiu kulturalnym 

regionu. W momencie składania wniosku o dofinansowanie w subregionie sądeckim nie było ani 

jednej zawodowej instytucji artystycznej, a oddalenie subregionu i brak dobrego połączenia  

z Krakowem dodatkowo utrudnia dostęp do oferty kulturalnej mieszkańcom. 

Założono, że wybudowanie nowego budynku umożliwi stworzenie warunków lokalowych do 

prowadzenia działalności o charakterze ekspozycyjnym, dydaktycznym, artystycznym  

i reprezentacyjnym. Galerię określono jako nowy produkt dla odbiorców MCK Sokół, jako 

nowoczesną przestrzeń ekspozycyjną wykorzystującą najnowsze formy przekazu multimedialnego. 

Wniosek o dofinansowanie projektu opisuje koncepcję nowego budynku Małopolskiej Galerii 

Sztuki, polegającą na nadbudowaniu i rozbudowaniu istniejącego już budynku administracyjnego 

przy ul. Kościuszki w Nowym Sączu, a także wykorzystanie, dla nowych funkcji, istniejącej 

budowli podziemnej, dawnego schronu znajdującego się pod tym budynkiem. W związku  

z wdrożeniem tej koncepcji budynek miał się stać obiektem 3-kondygnacyjnym, złożonym z dwóch 

przenikających się skrzydeł, z nowymi powierzchniami dla realizacji podstawowej działalności: 

salami ekspozycyjnymi (2 w skrzydle zachodnim, 392 m2), salą wielofunkcyjną (audytoryjną, 

projekcyjną, multimedialną, 203,5 m2 dla 227 osób) z kabiną projekcyjną, pomieszczeniem 

klubowym z barem (87,8 m2), salami dydaktycznymi z możliwością łączenia za pomocą mobilnych 

ścianek (dla 50 osób, 81,5 m2), nad którymi przewidziano taras z zielenią.  

https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu,m,4394,statut.html
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Celami realizacji inwestycji było:  

 Stworzenie warunków sprzyjających zdecydowanej poprawie kondycji sztuki oraz 

instytucjonalnych form jej upowszechniania i promocji w subregionie sądeckim 

 Promocja, rozwój i popularyzacja sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcji edukacyjnej wśród lokalnej społeczności subregionu sądeckiego 

 Rozwój usług publicznych w dziedzinie kultury i podniesienie poziomu ich dostępności; 

 Stworzenie trwałych miejsc pracy 

 Stworzenie źródeł dochodów dla lokalnej społeczności. 

Jest to zatem wśród analizowanych drugi projekt (obok Miasteczka Galicyjskiego), który wprost 

odnosi się do poprawy sytuacji finansowej społeczności lokalnej. 

Jak wskazano we wniosku aplikacyjnym, efektem realizacji inwestycji miały być: 

 nowy, 3-kondygnacyjny obiekt Galerii Sztuki, przystosowany w nowoczesny sposób do 

funkcji wystawienniczych, organizacji innowacyjnych przedsięwzięć multimedialnych, 

imprez artystycznych, funkcji edukacyjnych i naukowych oraz organizacji forum wymiany 

myśli 

 rozwój działalności wystawienniczej jako ważnego elementu regionalnego obiegu kultury 

- organizacja wystaw oraz imprez i wydarzeń o charakterze artystycznym, patriotycznym, 

społecznym i integracyjnym - docelowo liczba imprez organizowanych w Galerii wyniesie 

374 

 nowa i atrakcyjna oferta artystyczna i kulturalna (docelowo dla 68 000 osób) 

 12 nowych miejsc pracy. 

Biorąc pod uwagę dłuższą perspektywę, założono, iż realizacja projektu przyczyni się do 

popularyzacji sztuki współczesnej, rozwoju świadomości artystycznej odbiorców, 

podniesienia konkurencyjności w sferze usług publicznych i wzmocnienia potencjału 

kulturowego Małopolski oraz trwałego rozwoju instytucjonalnego i ekonomicznego MCK „Sokół” 

- nowoczesnej instytucji o regionalnym oddziaływaniu. 

Bieżąca oferta kulturalna Galerii Sztuki Współczesnej BWA „Sokół” w Nowym Sączu opiera się 

przede wszystkim na działalności wystawienniczej. Dodatkowo placówka podejmuje działalność 

edukacyjną oraz wydawniczą. 

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności MCK „Sokół” w Nowym Sączu za rok 

2017, sporządzono dokładną analizę oferty oraz bieżącej działalności instytucji. W ramach ochrony 

dziedzictwa kulturowego placówka zorganizowała następujące działania:  

 20. Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE 

KOLĘDOWANIE w Podegrodziu 

 28. Regionalny Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną  

z Okresem Wielkanocy 

 Posiady Teatralne na Orawie - 5. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich 

 9. Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych „Podgórzańskie 

Gody” 

 „Druzbacka” - 35. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów 

Weselnych; 

 „Krakowski Wianek” - 35. Jubileuszowa edycja Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, 

Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka 

 „Krakowiaczek” - 28. Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu 

Krakowskiego 

 32. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych 

 Święto Dzieci Gór - 25. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. 
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Placówka przygotowała także dokumentację i digitalizację następujących działań: 

przeprowadzenie etnograficznych i etnomuzycznych wywiadów terenowych, digitalizacja  

i archiwizacja nagrań Stanisława Mazurka z Ochotnicy Dolnej, przygotowanie archiwalnych 

materiałów fonograficznych dla Pawła Szkarłata z Brzeznej, archiwizacja i opis nagrań, wydanie  

V tomu Ilustrowanego Leksykonu Gwary i Kultury Podhalańskiej. W 2017 roku pracowano także 

nad portalem etnoZAGRODA (czyli interaktywną mapą regionów etnograficznych Małopolski).  

Podjęto także działania animacyjne oraz udział w następujących konkursach  

i przeglądach: 35. Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o Lipnicką Gawędę w Lipnicy 

Murowanej, 45. Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej, 27. Spiskie Zwyki w Niedzicy, 

Tradycja przez Pokolenia. Wieczór Dziewiąty na Orawie, 8. Tatrzański Festiwal Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych o Złote Kierpce w Zakopanem, 41. Karpacki Festiwal Dziecięcy w Rabce 

Zdrój, 50. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, Limanowska Słaza - 43. Festiwal 

Folklorystyczny w Limanowej, Orawski Zbyrcok - 2. Przegląd Kapel, Instrumentalistów  

i Śpiewaków Ludowych w Jabłonce.  

Placówka wzięła także udział w licznych komisjach konkursowych oraz jubileuszach zespołów 

regionalnych. 

W kwestii inspirowania aktywnych form uczestnictwa w kulturze MCK „Sokół” podjęło się 

następujących działań:  

 realizacja festiwali, przeglądów, konkursów w zakresie animacji ruchu artystycznego:  

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 32. Małopolski Przegląd Teatrów Lalkowych  

o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Zabnie, 32. Festiwal Teatrów Dzieci  

i Młodzieży Bajdurek, 6. Konfrontacje Teatrów Dzieci i Młodzieży Tatralne Lustra,  

18. Międzyszkolny Turniej Tańca Towarzyskiego Tuptuś w Nowym Sączu, Pokolenie 

Muzyki - 40 lat integracji małopolskich orkiestr dętych; 

 wydanie publikacji: Podręcznik Kapelmistrzowski oraz folder okolicznościowy 

podsumowujący 40 lat działalności małopolskich orkiestr dętych; 

 organizacja 24. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora 

Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”.  

Placówka podjęła się także współorganizacji 8 wydarzeń, 1 uroczystości jubileuszowej, udziału  

w pracach jury w 10 wydarzeniach - współorganizacja wydarzeń miała na celu upowszechnianie 

amatorskich ruchów artystycznych.  

W ramach kształtowania kompetencji kulturowych MCK „Sokół” podjęło się działań  

w trzech zakresach, realizując następujące działania:  

 zakres muzyki i teatru - festiwale: XVI Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN 

AND CLASSIC, XIII Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE  

O OGRODACH, Sądecka Akademia Organowa, XIX Międzynarodowy Festiwal i XVII 

Konkurs Sztuki Wokalnej im. ADY SARI, XVI Sądecki Festiwal Muzyki Organowej 

L‘ARTE ORGANICA, XXIII Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS - 

Wieczory Małopolskie (4 wydarzenia), okolicznościowe wydarzenia artystyczne  

(11 wydarzeń), projekt Trans Opera, Audycje Muzyczne; 

 Zakres sztuki filmowej: działalność kina „Sokół” (regularne seanse filmowe), imprezy, 

repliki festiwali, przeglądy i cykle filmowe (224 tytuły, 405 seansów), DKF KOT 

(projekcje polskich i światowych filmów o wysokich walorach artystycznych, odbywające 

się 3-4 razy w miesiącu), Podróżniczy Klub Filmowy (liczba seansów/prezentacji - 15), 

Spotkania z Klasyką Kina (10 seansów), Rekolekcje Filmowe (liczba seansów - 15), 

Filmoteka Dojrzałego Człowieka (liczba seansów - 10), Klub Filmowy Uniwersytetu III 

wieku (liczba seansów - 8), Kino ze Szminką (liczba seansów - 6), Buntownicy Kamery 

(liczba seansów - 7), 10. Grand Off - Najlepsze Niezależne Filmy Świata 2016 (liczba 

seansów - 1), Filmowe Walentynki (liczba seansów - 1), Uroczyste Premiery Filmów 
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(liczba seansów - 6), Replika Festiwali Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską (liczba 

seansów - 3), 23. Festiwal Wiosna Filmów (liczba seansów - 14), Weekend z Millenium 

DOCS AgainstGravity (liczba seansów - 4), Dzień Dziecka (liczba seansów - 37),  

14. Wakacyjne Podróże Filmowe (liczba seansów -156), Festiwal Filmów dla Dzieci  

i Młodzieży Kino Jazda (liczba seansów - 47), Przedpremiera Filmu (liczba seansów - 1), 

Noc Filmowa (liczba seansów - 1), II Festiwal Filmów Chrześcijańskich Arka (liczba 

seansów -9), Karski - prezentacja filmu z udziałem reżysera (liczba seansów - 1), Mikołajki 

w kinie Sokół (liczba seansów -34), Urodziny w Kinie (liczba seansów - 14), Udział  

w specjalnych akacjach i działaniach charytatywnych poprzez organizowanie specjalnych 

seansów 

 zakres sztuk wizualnych (poprzez działalność BWA „Sokół”): Placówka w 2017 roku 

zorganizowała 7 wystaw („CultusTerrae” - wystawa interdyscyplinarna, „Do 

Źródła… Jerzy Fober”, „SuperSam” - wystawa interdyscyplinarna, „Homo 

Prostitutis”, „Brzozowscy, Zasłona Iluzji - malarstwo Marii Malczewskiej”, 

„Antonisz. Interpretacje”) oraz 16 spotkań/paneli dyskusyjnych/pokazów filmowych. 

BWA „Sokół” zorganizowało także 1 wystawę poza swoją siedzibą, w Muzeum Sztuki 

w Cluj-Napoca w Rumunii.  

W Galerii Sztuki „Sokół” w 2017 roku odbyło się 10 wystaw oraz 19 spotkań/paneli 

dyskusyjnych. MCK „Sokół” zarządza także Galerią BWA Jatki w Nowym Targu, która w 2017 

roku zrealizowała 11 wystaw.  

Zadania z zakresu promocji, dziedzictwa i współczesnych zjawisk kulturowych krajów karpackich 

realizowane są w ramach oddziału: Instytut Europa Karpat, który w 2017 roku zorganizował  

1 wydarzenie: Nasze Wiano dla Europy - Biesiada Karpacka. Placówka organizuje ponadto cykl 

„Znają sąsiedzi”, w ramach którego odbyło 6 wydarzeń. W 2017 roku miał miejsce także IX Festiwal 

Małopolska Karpaty Offer, w ramach którego zorganizowano 12 wydarzeń.  

MCK „Sokół” prowadzi także działalność edukacyjną w tym grupy stałe. W 2017 roku 

zorganizowano 9 form warsztatowych dotyczących teatru, żywego słowa oraz muzyki:  

 Instruktorskie warsztaty teatralne 

 Od słowa do teatru 

 Teatralne spotkania metodyczne 

 Warsztaty Druga strona luster 

 Lalkowy teatr wyobraźni 

 Akademia słowa 

 Zaufajcie słowu 

 Teatralne tropy 

 Małopolskie Warsztaty dla Kapelmistrzów Tamburmajorów Orkiestr Dętych. 

Placówka prowadzi również Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów dla Orkiestr Dętych, 

Klub Tańca Towarzyskiego Axis, Małopolską Szkołę Tradycji (seminaria i warsztaty organizowane 

przy okazji festiwali, przeglądów i konkursów), świadczy bezpośrednią pomoc merytoryczną 

instruktorom amatorskiej twórczości artystycznej i ruchu folklorystycznego, prowadzi Studium 

folklorystyczne, Małopolskie Warsztaty dla Akustyków.  

Działalność edukacyjna w zakresie sztuk wizualnych prowadzona była przez galerię BWA 

„Sokół”: cykliczne warsztaty dla dorosłych, weekendowe warsztaty dla dzieci i rodziców, warsztaty 

towarzyszące wystawom, program dla szkół, Art Night - nocna odsłona sztuki, warsztaty dla dzieci 

i młodzieży, Wzory Przyszłości - podzielona na dwie grup odbiorców (studenci kierunków 

artystycznych oraz wykłady dla szerokiego grona odbiorców), Fotosyntezy - warsztaty z luksografii. 

Placówka zorganizowała także interdyscyplinarny projekt „Wzory Przyszłości” finansowany ze 

środków MKiDN, łączący wzornictwo, sztukę i technologię. Z kolei oddział MCK „Sokół” Galeria 
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BWA Jatki w Nowym Targu podjęła się w 2017 roku 90 zajęć i działań edukacyjnych z zakresu 

sztuki.  

MCK „Sokół” prowadzi również edukację filmową oraz liczne działania w ramach Bonu Kultury.  

Dodatkowo, MCK „Sokół” w ramach tzw. imprez zewnętrznych (nieujętych w planie finansowym 

instytucji) zorganizowało 170 wydarzeń oraz projektów: „Ziarnko Gorczycy”, „Nie zapomnijcie 

o mnie Jan Paweł II”, Jubileusz 5-lecia Sądeckiego Hospicjum stacjonarnego, Opera Domosławicka 

„Śpiewająca Pippi”, Targi Dobroczynności Veritatis Splendor, Narodowe Czytanie „Wesela”; 

realizowało także projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

MCK „Sokół” przystąpiło także do programu „Małopolska. Kultura wrażliwa”, kilkuletniego 

projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, który ma na celu rozwój instytucji pod kątem 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. Działaniami objęte zostały trzy budynki: MCK SOKÓŁ - 

budynek główny, Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, Galeria BWA JATKI w Nowym 

Targu. Placówka otrzymała 7 certyfikatów dostępności w/w obiektów dla osób z dysfunkcjami 

wzroku, słuchu i ruchu. Budynek główny i budynek Galerii BWA „Sokół” otrzymały certyfikaty 

dostępności dla osób z dysfunkcją słuchu i ruchu.  

Tabela 128. Działalność MCK „Sokół” w Nowym Sączu w 2017 roku w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE LICZBA ODBIORCÓW 

Formy edukacyjne  33 formy / 751 spotkań 47 832 

Grupy stałe 9 grup / 622 spotkania 10 521 

Imprezy organizowane bądź 

współorganizowane w kilkudziesięciu 

miejscowościach Małopolski  

30 56 836 

Imprezy zewnętrzne (nie ujęte w planie 

finansowym instytucji)  
170 wydarzeń 22 325 

Pozostałe spotkania zorganizowane w 

Nowym Sączu 
138 108 636 

Widownia kina  brak danych 120 862 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za 2017 roku, MCK „Sokół” 

Analizując bieżącą działalność MCK „Sokół” na podstawie sprawozdania merytorycznego za 2017 

rok z całą pewnością można stwierdzić, że placówka wywiązuje się ze swoich celów statutowych 

oraz prowadzi liczne działania z zakresu upowszechnia kultury, realizuje liczne formy 

edukacyjne, warsztaty, seminaria, podejmuje się licznych działań wystawienniczych oraz działań z 

zakresu sztuki filmowej. BWA nie ma wiodącej roli w całokształcie działań instytucji, ale 

stanowi ich ważne dopełnienie.  

W sprawozdaniu merytorycznym placówki znalazły się także informacje dotyczące działalności 

promocyjnej. Ma ona stały charakter i jest dopasowywana zarówno do konkretnych wydarzeń 

kulturalnych, jak i ogólnej strategii promocji marki MCK „Sokół”.  

Po pierwsze reklama prowadzona jest poprzez współpracę z następującymi mediami: TVP Kraków, 

Nasza Telewizja Sądecka, RTK, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Tygodnik 

Nowosądecki Miasto, Dobry Tygodnik Sądecki (tygodnik, portal), Tygodnik Podhalański, Radio 

Kraków, Radio Złote Przeboje, Radio RDN Nowy Sącz, 2 Program Polskiego Radia, Radio RMF 

MAXXX, Radio ESKA, Radio Wawa, Sądeczanin (portal i miesięcznik), portal podhale-region.pl, 

Twoja Muza, Ruch Muzyczny, portale muzyczne, blogi, Galeria Trzy Korony, Agencja Reklamowa 

KonceptArt. Wysyłane są także komunikaty prasowe, zapowiedzi, informacje o działaniach, 

zaproszenia na wydarzenia. Placówka zakuje też reklamy w mediach.  

Po drugie promocja prowadzona jest w Internecie. MCK „Sokół” jest administratorem aż  

13 stron internetowych, na których umieszcza treści związane ze swoją działalnością. Ponadto 
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placówka sporządza monitoring stron internetowych Google Analytics, prowadzi promocję za 

pomocą mediów społecznościowych (Facebook) oraz rozsyła cotygodniowy newsletter. W 2017 

roku instytucja po raz pierwszy zdecydowała się na przeprowadzenie bezpośredniej transmisji 

internetowej z Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu im. Ady Sari. Łącznie podczas transmisji 

zanotowano 12 716 wejść.  

Dodatkowo MCK „Sokół” w 2017 roku promował swoją ofertę poprzez druki np. katalogi wystaw, 

ulotki, afisze itp. Prowadzono też sprzedaż wydawnictw.  

Analizie została poddana również frekwencja (udostępniona przez placówkę). Zdecydowanie 

najwyższą odnotowano w 2011 roku, rok po realizacji inwestycji. Wyraźny spadek frekwencji 

widoczny jest w 2014 roku. W kolejnych latach placówka odbudowuje swoją publiczność, jednak 

nadal nie osiągnęła poziomu frekwencji z czasu tuż po realizacji inwestycji.  

Wykres 188. Frekwencja w BWA „Sokół” w latach 2011-2017142 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o sytuację finansową instytucji, obrazują ją dane zawarte w sprawozdaniu finansowym 

za 2016 rok Analizując je, skupiono się przede wszystkim na rachunku zysków  

i strat, z którego wynika, że w 2016 roku instytucja poniosła straty na poziomie prawie czterdziestu 

tysięcy złotych. Natomiast analiza sprawozdania finansowego, podsumowującego rok po 

zakończeniu inwestycji, wykazała stratę na kwotę ponad półtora miliona złotych. 

Tabela 129. Sytuacja finansowa MCK „Sokół” w Nowym Sączu w 2011 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  9 758 922,90 8 758 902,03 

Pozostałe przychody operacyjne 58 316,10 1 026 734,41 

Przychody finansowe 4 959,34 16 239,19 

Zysk (strata) netto  - 1 515 382,16 - 33 826, 27 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2011 i 2016 roku - MCK „Sokół” w Nowym Sączu 

W celu zaplanowania działalności na kilka najbliższych lat, MCK „Sokół” w Nowym Sączu  

w 2015 roku sporządziło Strategię Rozwoju na lata 2016-2022143. W dokumencie przedstawiono 

analizę sytuacji wewnętrznej instytucji, otoczenie zewnętrzne MCK „Sokół”, konkurencyjność  

w regionie Małopolski oraz analizę SWOT. Na tej podstawie określono trzy główne zadania, jakie 

                                                           
142 Granatowym kolorem zaznaczono rok po zakończeniu inwestycji  
143http://www.mcksokol.pl/media/File/inne/2016/Strategia%20rozwoju%20MCK%20SOK%C3%93%C5%81_2016_2022.
pdf (dostęp: 12.03.2018) 
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MCK „Sokół” postanowiło zrealizować w następnych latach. Dotyczą przede wszystkim rozwoju 

potrzeb widowni, zachęcenia odbiorców do uczestniczenia w kulturze: 

 poszerzenie zainteresowania odbiorców, 

 „wykształcenie” nawyków uczestnictwa w kulturze, 

 rozwinięcie i zaktywizowanie potrzeb i kompetencji kulturowych. 

Placówka wyłoniła 5 najważniejszych celów strategicznych oraz działań z nimi związanych, 

poprzez które zamierza zrealizować zaplanowaną wizję rozwoju. 

Tabela 130. Cele strategiczne i powiązane z nimi działania MCK „Sokół” w Nowym Sączu na lata 2016-2022 

 CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY MCK „SOKÓŁ” - PROFESJONALNA INSTYTUCJA 

KULTURY W NOWOCZESNYM REGIONIE 

Działania: 

 Utworzenie i rozwój działalności Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej z 

siedzibą w Dąbrowiek. Nowego Sącza 

 Rozwój marki MCK „Sokół”, jako silnej, profesjonalnej, identyfikowalnej 

instytucji kultury na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej 

 Rozwój, doskonalenie i profesjonalizacja kadr 

 Rozwój, stałe unowocześnianie i dostosowywanie infrastruktury lokalowej oraz 

standardów wyposażenia MCK „Sokół” do potrzeb odbiorców i wzbogaconej 

oferty programowej 

CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ OFERTY PROGRAMOWEJ W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE 

REGIONU MAŁOPOLSKI, JAK I WSPÓŁCZESNE ZJAWISKA W KULTURZE I SZTUCE 

Działania: 

 Rozwój działań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony 

i upowszechniania dziedzictwa tradycyjnej kultury i sztuki ludowej Małopolski 

 Rozwój działań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie 

budowania świadomości i upowszechniania sztuki, w tym sztuki współczesnej 

 Rozwój działań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w zakresie sztuki 

profesjonalnej i filmu 

 Rozwój i poszerzenie formuły organizowanych konkursów, przeglądów i 

festiwali 

 Rozwój działań w zakresie animacji i wspierania amatorskiego ruchu 

artystycznego 

CEL STRATEGICZNY - SZTUKA DLA WIDZA - ROZWÓJ ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY PUBLICZNOŚCI 

(UCZESTNIKÓW) WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

Działania: 

 Aktywizowanie społeczności wokół działań MCK SOKÓŁ, budowanie relacji, 

animowanie i rozwijanie zainteresowań publiczności 

 Wzrost liczby uczestników wydarzeń (odbiorców) 

 Kreatywne budowanie relacji z publicznością - prowadzenie działań 

promocyjnych i marketingowych, stawiających odbiorcę w centrum 

codziennych działań MCK SOKÓŁ 

CEL STRATEGICZNY - BUDOWA NOWYCH I ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH PARTNERSTW I SIECI WSPÓŁPRACY 

Działania: 

 Nawiązanie efektywnej współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami dla 

rozwoju projektów i rozszerzenia prowadzonej działalności 

 Rozwój i pogłębienie partnerstwa transgranicznego w ramach Instytutu Europa 

Karpat 

 Aktywny i stały udział we współorganizacji i koordynacji ogólnopolskich 

wydarzeń takich jak np. Kongres Kultury Regionów 
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 Powołanie własnego lub przystąpienie do ogólnopolskiego klastra, 

wyspecjalizowanego w zakresie upowszechniania i promocji dziedzictwa kultury 

regionalnej 

CEL STRATEGICZNY - WZROST STOPNIA SAMOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI 

Działania: 

 Poszukiwanie nowych pozabudżetowych źródeł finansowania działalności 

podstawowej MCK SOKÓŁ w celu zrównoważenia budżetu 

 Rozwój działalności fundraisingowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju MCK Sokół w Nowym Sączu na lata 2016-2022 

Podsumowując dokonaną analizę, MCK „Sokół” prowadzi różnorodną działalność - m.in. wystawy 

czasowe, warsztaty, edukację kulturalną, działalność filmową. Placówka odpowiednio 

wykorzystuje swoją przestrzeń, organizując interdyscyplinarne działania, budując tym samym 

wzrost frekwencji.  

MCK Sokół posiada także własny plan strategiczny, co świadczy o prowadzeniu 

długoterminowej polityki działalności. BWA „Sokół” stanowi znaczącą część Małopolskiego 

Centrum Kultury w Nowym Sączu, poziom frekwencji w BWA na przestrzeni lat jest zróżnicowany. 

Widoczny był wzrost w wyniku inwestycji, jednak nie był on długotrwały. Zważywszy jednak na 

charakter działań instytucji nie budzi to zdziwienia. Galeria prezentuje trudną w odbiorze sztukę 

współczesną, która nie posiada licznego grona entuzjastów. 

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty BWA 

„Sokół” w Nowym Sączu, a także uzyskane w wywiadach swobodnych wypowiedzi podmiotów 

gospodarczych, podmiotów reprezentujących trzeci sektor, przedstawicieli badanej instytucji  

i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Badani mieszkańcy zanim zostali poinformowani, której instytucji kultury będzie dotyczyć wywiad, 

wypowiadali się ogólnie na temat zmian zaistniałych na przestrzeni ostatnich lat w okolicy ich 

miejsca zamieszkania. Większość badanych zauważyła wzrost jeśli chodzi o zmiany w jakości 

życia kulturalnego, sieci komunikacyjnej, możliwości na rynku pracy czy wygląd przestrzeni. 

Wykres 189. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Nowego Sącza na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 
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BWA „Sokół” osadzone jest w tkance miejskiej, na którą oddziałuje - zatem dzięki działalności 

instytucji również region może odnieść konkretne korzyści. Ocenie poddano więc hipotezy na temat 

korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci dokonywali odpowiedzi na 

pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory z każdej strony skali (tzw. 

skala Likerta). To samo pytanie zostało zadane odbiorcom oferty instytucji, jak i mieszkańcom 

Nowego Sącza. W tym przypadku zdecydowanie liczniejsze, w porównaniu z mieszkańcami, grono 

odbiorców udzieliło odpowiedzi świadczących o korzyściach w analizowanych obszarach. 

Wykres 190. Korzyści wynikające z funkcjonowania BWA „Sokół” wskazane przez mieszkańców Nowego 

Sącza oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Analizę kwestii wpływu inwestycji na gospodarkę rozwinięto w części jakościowej badań. Co do 

samej idei wiązania efektów działalności w obszarze kultury z gospodarką, badani byli raczej 

zgodni, że jest ona uzasadniona. Przedstawiciel instytucji wskazał przy tym na poziom 

pojedynczego odbiorcy kultury i jego kompetencji, predyspozycji, a zatem „kapitału ludzkiego” 

gospodarki. Nie potrafił jednak wskazać konkretnych przykładów takiego powiązania, odnoszących 

się do funkcjonowania BWA. 

Człowiek kulturalny to człowiek wrażliwy. Człowiek kulturalny to właśnie człowiek 

kreatywny, a więc on również będzie przenosił swoją kreatywność, swoją wrażliwość 

na działania, jeśli jest to człowiek związany z gospodarką na działania w gospodarce. 

[instytucja kultury] 

Przedstawiciel samorządu lokalnego dostrzega potencjał gospodarczy BWA, twierdząc, że  

w Nowym Sączu, który jest bogatym miastem, inwestycje związane z kulturą są konieczne. Twierdzi 

również, że architektura BWA zainspirowała inne projekty. Z drugiej strony, jeśli chodzi  

o konkretne przykłady wpływu inwestycji na gospodarkę lokalną, jak powstanie nowych 

podmiotów, to żaden z badanych ich nie podaje.  
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[...] jak chodzi o nowe podmioty, to tylko wszystko co powstało w zakresie BWA, to 

powstała tam restauracja w środku, zmienił się właściciel, ale ta restauracja to jest  

w sumie taki bar kawowy. [samorząd] 

W opinii uczestników badania fokusowego projekt wpłynął na gospodarkę pośrednio - dzięki 

inwestycji do Nowego Sącza zaczęło przybywać więcej turystów, więc rozwinęła się branża 

hotelowa, gastronomiczna, transportowa, przemysł budowlany oraz agencje ubezpieczeń. W opinii 

badanych inwestycja jednak nie miała bezpośredniego wpływu na powstawanie nowych podmiotów 

gospodarczych. Ma natomiast wpływ na pojawianie się nowych zleceń, a zatem może przyczyniać 

się do wzrostu dochodów różnych firm. 

My jak organizujemy wystawę, to też czasami musimy korzystać z jakiś firm jak 

aranżujemy wystawę, zmieniamy, to musimy nająć jakieś firmy, które malują, coś 

robią, więc myślę, że to ma wpływ. [...] więc to też powoduje, że cała ta infrastruktura 

jest jakimś kołem, która obok tego musi być, jest jakimś kołem zamachowym dla tej 

gospodarki, może nie na skalę nie wiadomo jaką, ale jednak. [instytucja kultury] 

O pojawianiu się w Nowym Sączu nowych osób, spoza regionu czy kraju, wspomina badany 

przedstawiciel przedsiębiorców. Wiąże to bezpośrednio ze zrealizowanym w MCK „Sokół” 

projektem – nowy budynek, przyciąga zarówno w celach biznesowych, jak i artystycznych. 

Na pewno, bo na przykład jak jest to Polskie Davos w Krynicy, to tutaj się odbywają 

spotkania. Jakby nie było tego BWA, to by się odbywało w innym mieście albo  

w Krynicy. Przyjeżdżają ci młodzi liderzy z całego świata. Jest dużo takich imprez. 

Jest na przykład Festiwal Operetki też, międzynarodowy festiwal. Także przyjeżdża 

tutaj dużo osób na pewno. Także turystycznie i PR-owo na pewno to działa. [instytucja 

kultury] 

Wielu spośród badanych nie dostrzega żadnego wpływu MCK/BWA na gospodarkę, 

przynajmniej w swojej branży (szczególnie przedstawiciele podmiotów gospodarczych działający 

w okolicy placówki).  

[...] nie wiem w jakim zakresie oni działają, jakby co dla tych przedsiębiorców oni tam 

mają, żeby ich jakby tam zmobilizować. Więc ciężko jest mi powiedzieć. Dla mnie jako 

przedsiębiorcy, nie miała żadnego wpływu. [okoliczny przedsiębiorca] 

Jeden z badanych natomiast przytoczył przykład koleżanki, której firma nawiązała współpracę  

z MCK/BWA i realizuje tam zajęcia animacyjne dla dzieci.  

[...] akurat mam znajomą, która współpracuje właśnie z „Sokołem”, bo też jest moją 

klientką. Ona ma firmę, [...] prowadzi tam zajęcia, animacje. [...] Prowadziła 

wcześniej, ale to było na zasadzie znajomy znajomych, gdzieś tam na urodzinach. Nie 

było to jakby szerzej rozpropagowane. No myślę, że akurat to jej dużo dało, bo 

wiadomo, dużo więcej ludzi zobaczyło jakby nazwę tej firmy. No i ona mogła na tym 

zyskać. [okoliczny przedsiębiorca] 

W opinii większości badanych BWA to podmiot raczej otwarty na współpracę. Nawet jeśli 

dostrzegane są pewne mankamenty (jak wspominany wyżej niedostatek inicjatyw integrujących 

świat kultury i biznesu), to badani nie są skłonni traktować ich jako konsekwencji celowych 

zabiegów instytucji, a raczej naturalne bariery między różnymi sektorami. 

 [...] ciężko jest osobom, które całe życie pracowały w budżetówce zrozumieć 

przedsiębiorców i na odwrót. A te światy się mimo wszystko przenikają. Jeżeli tam 

była osoba, która ma duszę przedsiębiorcy, czy myślenie takie mogłaby to w jakiś 

sposób połączyć. [współpracujący przedsiębiorca] 

Także przedstawiciel samorządu pozytywnie ocenia współpracę z BWA, choć polega ona głównie 

na promowaniu oferty instytucji w miejskiej informacji turystycznej. Podkreśla się ogólne problemy 
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we współpracy różnych instytucji kultury i samorządu jako uniwersalne zjawisko, niełączone 

konkretnie z BWA. 

W Sączu, ale wydaje mi się, że nie tylko w Sączu, jest niestety minus taki, że nikt do 

końca nie ma takiego kalendarza imprez wspólnych. Na tej zasadzie, żeby imprezy ze 

sobą nie kolidowały. Ale to nie tylko w Sączu, to wszędzie tak jest, to jest norma. 

[samorząd] 

Doceniając wkład inwestycji w rozwój kultury w mieście, badani przedsiębiorcy oczekiwaliby 

równocześnie większych możliwości powiązania działalności kulturalnej z biznesową. 

To jest jedyne takie centrum kultury, które jest najbardziej kreatywne w Sączu, nie ma 

takiego drugiego miejsca. Tam się najwięcej dzieje. Dla każdego z każdej dziedziny 

sztuki. Na pewno byłoby fajniej, jakby oni coś powiązali z przedsiębiorczością, bo ja 

się nie spotkałam z jakimiś takimi programami albo z czymś żeby pobudzić tą 

przedsiębiorczość albo powiązać przedsiębiorczość z kulturą. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

No, jeśli mówimy pod kątem przedsiębiorców, no to jakby mogłaby być ta oferta 

szersza. [...] No na przykład zaangażowania w jakieś eventy w większej ilości 

przedsiębiorstw, które są na rynku sądeckim czy dalej. [okoliczny przedsiębiorca] 

Kwestie wpływu omawianej inwestycji na gospodarkę analizowano również w kontekście wpływów 

do budżetu miasta. W Nowym Sączu, realizowano dwa projekty infrastrukturalne z zakresu kultury 

w latach 2007-2010: „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki na Bursztynowym Szlaku” oraz 

„Budowa Miasteczka Galicyjskiego - realizacja II etapu”. W okresie realizacji projektów, wpływy 

do budżetu Nowego Sącza z podatków od osób fizycznych utrzymywały się na podobnym poziomie 

(względem roku 2007 - rozpoczęcia inwestycji, zwiększyły się w 2010 roku o nieco ponad  

4 mln zł). Dwa kolejne lata po realizacji projektów zaowocowały natomiast widocznym wzrostem 

omawianych wpływów - w roku 2012 odnotowano ich drugi, co do wysokości poziom na przestrzeni 

ostatnich 14 lat - 70,6 mln zł. Podobnie, jak w większości pozostałych miast oraz gmin włączonych 

do analizy, rok 2013 wiązał się ze spadkiem dochodów z podatków PIT. Lata 2014-2017 natomiast, 

podobnie jak w przypadku chociażby Krakowa, oznaczały stały, stopniowy wzrost sumy wpływów 

z podatków od osób fizycznych.  

Wykres 191. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w mln zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Jeśli chodzi o poziom wpływów pochodzących z podatków CIT, w Nowym Sączu trudno  

o wskazanie jednoznacznych tendencji. Na uwagę natomiast zasługuje fakt, że rok 2009 

(poprzedzający rok ukończenia badanych projektów z zakresu kultury), był rekordowym pod 

względem wpływów do budżetu Nowego Sącza z racji rozliczeń podatków od osób prawnych. 

Kolejne lata wiązały się z widocznymi wahaniami omawianych wpływów, przy czym rok 2013, 

podobnie jak w przypadku m.in. Krakowa, Tarnowa czy Wadowic, był okresem, w którym 
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notowano relatywnie niskie wpływy do budżetu z podatków od osób prawnych w porównaniu do 

pozostałych analizowanych lat.  

Wykres 192. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Nowy Sącz odnotował także znaczący wzrost przychodów budżetu gminy (o 218 808,91 zł  

w okresie 2006-2016). Największy nastąpił w 2014 roku (o ponad 4 miliony zł w stosunku do 

przychodów w roku 2013). Przychody w Dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  

z ich poborem) plasują się na poziomie od 30,2% do 36,9% i tym samym stanowią mniej istotną 

część przychodów gminy, niż ma to miejsce w przypadku Wadowic, a zwłaszcza Zakopanego. Jeśli 

chodzi o potencjalny wpływ realizacji projektu (w latach 2007-2010) na przychody gminy, to warto 

odnotować, że w 2011 roku, czyli rok po zakończeniu inwestycji, uległy one relatywnie dużemu 

wzrostowi (o ponad 3 mln zł), aby potem spaść o ponad milion i ponownie zacząć wzrastać do 2016 

roku włącznie. 

Tabela 131. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Nowego Sącza z wyodrębnieniem kwoty 

i odsetka przychodów w Dziale 756144 

ROK PRZYCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY - DZIAŁ 756 
ODSETEK PRZYCHODÓW Z 

DZIAŁU 756 

2006 268 165,06 bd. bd. 

2007 290 430,35 bd. bd. 

2008 315 030,38 116 364,36 36,9% 

2009 336 235,37 115 850,25 34,5% 

2010 364 270,79 114 279,54 31,4% 

2011 397 695,00 120 141,76 30,2% 

2012 381 645,50 128 009,35 33,5% 

2013 382 904,35 132 589,55 34,6% 

2014 420 159,93 140 511,50 33,4% 

2015 460 452,19 143 359,90 31,1% 

2016 486 973,97 158 349,30 32,5% 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

                                                           
144 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem. 
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Porównując dochód Nowego Sącza przypadający na mieszkańca w roku poprzedzającym inwestycję 

i rok po jej realizacji, wzrósł on o 50% (z 3170,02 zł w roku 2006 do 4714,88 zł w roku 2010).  

Dostępne dane statystyczne wskazują, że w dwóch ostatnich latach obu inwestycji realizowanych 

na terenie Nowego Sącza powstało więcej nowych podmiotów, niż w kolejnych latach aż do roku 

2017. Analizując cały okres 2009-2017 można dostrzec w tym zakresie tendencję spadkową.  

Wykres 193. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach 

powiatu Nowego Sącza w latach 2009-2017 

 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS 

Branże, w których najczęściej powstawały nowe podmioty, są podobne jak w poprzednio 

analizowanych gminach, a mianowicie: Sekcja G, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle w dziale 47 (handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 

detalicznego pojazdami samochodowymi) - 1 401 nowych podmiotów, Sekcja F, budownictwo  

w dziale 43 (roboty budowlane specjalistyczne) - 654 podmioty oraz Sekcja F dział 41 (roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków) - 551 podmiotów. Co prawda charakter jednego 

z realizowanych projektów („II etap budowy Miasteczka Galicyjskiego”) sugeruje, że powstanie 

nowych firm w branży budowlanej może być z nim powiązane, ale założenie to wymaga weryfikacji 

na etapie realizacji badań terenowych. 

W sektorach zdefiniowanych na potrzeby analizy jako sektory kultury i sektory kreatywne w latach 

2006-2018 powstało łącznie 203 nowych podmiotów (najwięcej w Sekcji J, informacja  

i komunikacja (58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych) oraz Sekcji M, 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (71.11.Z - działalność w zakresie architektury).  

W latach po realizacji inwestycji odnotowano wzrost liczby podmiotów z sektora kultury  

i kreatywnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na przestrzeni 

ostatnich lat, co ma związek z rozwojem tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem zarówno 

na poziomie polityk lokalnych, jak i ponadregionalnych. 

Tabela 132. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w 

latach 2006-2018 w Nowym Sączu (2007-2010 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów 

1 0 1 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 
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wyrobów 

podobnych 

Wydawanie 

książek 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Wydawanie gazet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 

wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 2 2 1 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 1 0 0 2 1 1 7 0 5 4 1 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 2 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
0 2 0 1 1 0 2 4 2 1 1 2 2 

Działalność w 

zakresie 

architektury 
2 3 2 2 3 0 0 0 1 5 4 2 1 

Działalność agencji 

reklamowych 
3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 2 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 1 0 0 2 2 0 0 3 1 1 2 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 
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związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

przedstawień 

artystycznych 

2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 
1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

Suma 16 14 12 10 14 10 12 21 13 18 22 25 16 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

Jeśli chodzi o sytuację mieszkańców Nowego Sącza na rynku pracy, to także w przypadku tej gminy 

realizacja projektów nie wydaje się mieć wpływu na poziom zatrudnienia i bezrobocia. Stopa 

bezrobocia podlegała pewnym wahaniom na przestrzeni lat 2007-2014, utrzymując się  

w tym okresie na dwucyfrowym poziomie. Dopiero w latach 2015-2016 odnotowano jej spadek, do 

poziomu 8% (od 2007 roku stopa bezrobocia spadła zatem o 4,1 punktu).  

W BWA „Sokół” w rezultacie inwestycji powstało 12 nowych miejsc pracy.  

Wykres 194. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Nowego Sącza w latach 2007-

2016 (w tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańców zapytano o to, czy inwestycja przyczyniła się do podejmowania innych działań  

w miejscowości, dzielnicy (rozwój infrastruktury, wzrost liczby przedsiębiorstw, sklepów, 

kawiarni). Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 57,1%. Z kolei wzrost cen nieruchomości  

w dzielnicy/miejscowości zaobserwowało 54,6% mieszkańców. 

W okoicy, w której znajduje się BWA „Sokół” dokonano również analizy cen nieruchomości. 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu znajduje się na ul. Jana Długosza 3. Średnie 

ceny nieruchomości za metr kwadratowy w poszczególnych latach zostały zaprezentowane na 
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poniższym wykresie. Otrzymane dane pozyskano z 457 transakcji, które zostały zrealizowane  

w latach 2009-2017.  

Wykres 195. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Jak widać na podstawie załączonych danych, średnia cena metra kwadratowego wzrastała od 2009 

roku i osiągnęła poziom 3 452,78 zł w roku 2011, a więc w roku następującym po zakończeniu 

inwestycji. Można wysnuć przypuszczenie, że realizacja inwestycji wpłynęła na poziom cen  

w trakcie i zaraz po inwestycji. 

W następnych latach odnotowuje się pewien spadek - najniższą średnią cenę za metr kw. zapłacono 

w 2013 roku (analogiczny średni spadek cen w tym samym okresie odnotowano także w Krakowie). 

Z kolei w 2014 roku ceny ponownie wzrosły i od tego momentu utrzymują się na poziomie 

przekraczającym 2 500 zł za metr2.  

Wykres 196. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w poszczególnych latach (Nowy 

Sącz) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku cen za budynki mieszkalne i lokale użytkowe, w roku ukończenia inwestycji, 

osiągnięto kwotę 1 731,82 zł za metr kw. 

Co ciekawe, spadek poziomu cen obserwuje się w roku 2011, czyli rok po zakończenia inwestycji. 

Wtedy osiągnięto najniższą średnią cen - 1 203,58 zł. Należy dodać, że kolejne lata po realizacji 

inwestycji (2012-2013) osiągają wyższe średnie cen budynków mieszkalnych oraz lokali i powoli 

wzrastają, aż do spadku w 2014 roku. Według danych, średnie ceny powoli spadają, jednak należy 

dodać, że różnice nie są bardzo znaczące. Można wysnuć wniosek, że poza wzrostem w roku 

realizacji inwestycji, nie odnotowano długoterminowego wpływu na ceny budynków 

mieszkalnych i lokali użytkowych w otoczeniu BWA „Sokół”. 
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Wykres 197. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

W przypadku średnich cen gruntów, w okolicy placówki najwyższą wartość odnotowano  

w roku 2015 - 649,74 zł/m2. Wysokie średnie pojawiają się również w latach 2010-2011, gdzie 

odnotowano kolejno 628,93 zł i 621,24 zł. Potem następuje powolny spadek średniej, choć należy 

dodać, że rok 2014 jest wyjątkiem, ponieważ mimo spadku średniej ceny za m2, w tym okresie 

odnotowano największą liczbę transakcji. W roku 2016 nie odnotowano żadnych transakcji gruntów 

w okolicy placówki. Można wysnuć wniosek, że w latach realizacji inwestycji, jak i zaraz po, 

odnotowano wzrost cen. Zrealizowana inwestycja mogła przyczynić się do zwiększenia 

zainteresowania obszarem wokół BWA, co przejawia się we wzroście liczby transakcji w 2010  

i 2012 roku. 

Tabela 133. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Nowy Sącz) 

LATA LICZBA TRANSAKCJI 

2009 19 

2010 30 

2011 23 

2012 31 

2013 28 

2014 22 

2015  28 

2016 23 

2017 41 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 198. Maksymalne, minimalne i średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Nowy 

Sącz) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 
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Wykres 199. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RCiWN. 

Moment oddania do użytku BWA powiązany jest z nagłym, choć chwilowym wzrostem cen 

nieruchomości w okolicy. Nie dziwi, że - jak wykazała analiza aksjologiczno-architektoniczna - 

atrakcyjna bryła budynku - nowoczesna, spójna przestrzennie z zabudową miejsca  

i łącząca progresywność z poszanowaniem historycznego dziedzictwa, mogła przyczynić się do 

zwiększenia atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej okolicy. Wzrost ten został dostrzeżony 

przez ponad połowę badanych (54,6%). Wzrost ceny nieruchomości w dzielnicy/miejscowości 

zaobserwowało 54,6% mieszkańców. 

Wpływ inwestycji na kulturę 

Kolejnym analizowanym obszarem wpływu jest kultura. Mieszkańców okolic BWA zapytano  

o zmiany w szeroko pojętej kulturze, które 77,1% oceniło pozytywnie, 1,8% uważa, że dokonały się 

zmiany na gorsze, a 21,1% nie dostrzega zmian w tym obszarze (co wskazało dwa razy więcej 

mężczyzn w stosunku do kobiet). Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców - 84,9%  

i odbiorców - 96,8% instytucja pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej Nowego Sącza - (taką 

odpowiedź częściej wskazywały kobiety z wykształceniem wyższym). 

Wykres 200. Istotność BWA Sokół w ofercie kulturalnej Nowego Sącza zdaniem odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Odbiorcy BWA „Sokół” ofertę placówki oceniają z reguły bardzo dobrze lub dobrze (odpowiednio 

68,8% i 29,6% odpowiedzi). Ponad połowa osób zamieszkujących Nowy Sącz (65%), które miały 

okazję skorzystać z oferty BWA (35,3% w próbie), deklaruje, że działalność placówki oddziałuje 

na częstsze podejmowanie przez nich działalności edukacyjno-kulturalnej (częściej taką odpowiedź 

wskazywały kobiety). 
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BWA „Sokół” generuje potrzeby edukacyjno-kulturalne, które wcześniej nie były w mieście 

zaspokajane. Odbiorcy wskazali na następujące z nich: obcowanie ze sztuką oraz kulturą - 68,4% 

wskazań, placówka nie generuje nowych potrzeb - 18,4%, potrzeba poszerzania własnej wiedzy - 

5,3% , a 7,9% badanych udzieliło pojedynczych odpowiedzi: chęć wyjścia z domu, zobaczenie 

nowych rzeczy, oferta dla osób starszych.  

Status instytucji w gminie, a także jej oddziaływanie na region związane są nie tylko  

z działaniami, które podejmuje, ale również z obecnością lub brakiem innych podmiotów 

kulturalnych w okolicy.  

W odpowiedzi na pytania o najważniejsze instytucje kultury w okolicy BWA „Sokół”, mieszkańcy 

wskazywali w pierwszej kolejności Miejski Ośrodek Kultury (24,6% odpowiedzi), następnie MCK 

„Sokół” (20,4%) oraz Kino „Sokół” (11,7%). BWA „Sokół” (podległe MCK „Sokół”) wskazało 

odrębnie 1,3% badanych. Omawiana placówka zajęła ostatnie miejsce pośród wymienianych 

instytucji. Należy jednak wyjaśnić, że w opinii mieszkańców BWA nie funkcjonuje jako osobny 

podmiot względem MCK „Sokół” w żadnym wymiarze. Interpretują oni MCK „Sokół” jako 

całość. MCK „Sokół” zajął wysoką, drugą lokatę. Wielu spośród badanych w części jakościowej 

podkreślało, że nie potrafi w swojej ocenie jednoznacznie oddzielić galerii BWA od MCK 

„Sokół”, ponieważ dla nich jest to jedna instytucja (co jest zresztą zgodne z reorganizacją 

przeprowadzoną łącznie z inwestycją). Zgodnie doszli do wniosku, że galeria BWA rozszerzyła 

ofertę Miejskiego Centrum Kultury, co działa na korzyść mieszkańców. 

Tabela 134. Najważniejsze instytucje kultury według mieszkańców centrum Nowego Sącza 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

MOK 24,6% 

MCK „Sokół” 20,4% 

Kino „Sokół" 11,7% 

Muzeum Okręgowe 8,8% 

Nowosądecka Mała Galeria 7,1% 

Sądecka Biblioteka Publiczna 7,1% 

Kino Helios 5,0% 

Teatr Nowy 2,9% 

Pałac Młodzieży 2,1% 

MOSiR 1,7% 

Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego 1,3% 

BWA „Sokół” 1,3% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Biura Wystaw Artystycznych powstawały w Polsce od 1950 roku, jako oddziały powołanego  

w 1949 roku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Centralnego Biura Wystaw Artystycznych 

(obecnie Państwowa Galeria Sztuki „Zachęta w Warszawie) w największych miastach w kraju. 

Obecnie ponad 30 galerii w kraju nadal funkcjonuje pod szyldem Biura Wystaw Artystycznych,  

a dodatkowe 15 posiada element BWA w nazwie 145 . Unikatowości badanej instytucji można 

doszukiwać się więc raczej biorąc pod uwagę nowoczesny budynek niż charakter prowadzonej 

działalności.  

                                                           
145 P. Głowacki, Przemiany w funkcjonowaniu państwowych galerii sztuki po 1989 roku, s.212 
https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/PiotrGlowacki.pdf (dostęp: 22.06.2018) 

https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/PiotrGlowacki.pdf
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Oferta BWA „Sokół” zaspokaja potrzeby kulturalne. Mieszkańcy z niej korzystający (35,3%  

w próbie) przyznają, że czyni to w pełni – tutaj 8% (takiej odpowiedzi udzielały jedynie kobiety 

oraz osoby z wykształceniem wyższym) lub w znacznym stopniu - 33,3% wskazań.  

W pewnym, choć niewielkim zakresie odpowiada na potrzeby 45,2% z nich. Oferta BWA „Sokół” 

w ogóle nie odpowiada 13,7% mieszkańcom Nowego Sącza, co nie dziwi, jako że sztuka 

współczesna nie musi spełniać i nie spełnia oczekiwań szerokiej publiczności.  

Odbiorcy niemieszkający w bezpośredniej okolicy w zdecydowanej większości (95,2%)  

w BWA zaspokajają swe potrzeby w pełni, placówka inspiruje ich również do poszerzania swojej 

wiedzy (91,3%).  

Przedstawiciel instytucji podkreśla znaczące zwiększenie możliwości i zakresu realizowanych 

działań z uwagi na nowoczesność i przestronność nowej siedziby BWA. Po zakończeniu inwestycji 

możliwe jest prowadzenie przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym, krajowym,  

a nawet międzynarodowym. 

[...] gdy Galeria rozpoczęła działalność w tym budynku, był również realizowany 

projekt unijny związany z Galicją. Pięć wystaw, bardzo ciekawych wystaw 

kuratorowanych przez znane osobistości w świecie kultury, kuratorów z Polski,  

z Węgier, ze Słowacji, z Czech, którzy zorganizowali 5 wystaw, które nawiązywały do 

Monarchii Austrowęgierskiej i regionu Galicji, w którym się znajdujemy, 

historycznego regionu Galicji. [...] Gdyby nie ten budynek, to nie byłoby możliwości 

zorganizowania tak dużych wystaw, które odbiły się szerokim echem nie tylko  

w Nowym Sączu, ale w Małopolsce, myślę w Polsce. Myślę też, że zagranicą, bo 

jednak ta publika też się pojawiała tutaj. Ten lokal stwarzał taką możliwość. 

[instytucja kultury] 

Z opinią tą zgadza się przedstawiciel samorządu, który podkreśla, że realizacja inwestycji oraz 

włączenie BWA w struktury MCK „Sokół” umożliwiło tej drugiej instytucji wywieranie realnego 

wpływu na ofertę kulturalną w skali regionu, a nie tylko miasta. 

Jeśli chodzi o Galerię, to z całą pewnością ona dopełniła funkcjonalnie tą działalność 

Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” i instytucji kultury, która aspiruje do tego  

i zresztą tak jest zdefiniowana jej rola, aspiruje do tego, żeby pełnić funkcje 

kulturotwórcze dla całego regionu, poważnej części Małopolski. [samorząd] 

Jeden z rozmówców, okoliczny przedsiębiorca, ocenia, że inwestycja pozwoliła poszerzyć ofertę 

kulturalną i uczynić ją bardziej dostępną, ale sam z niej nie korzysta, nie jest dla niego 

interesująca. Przedstawiciel badanej instytucji podkreśla, że istnieje ona przede wszystkim w celu 

zaspokajania potrzeb kulturalnych w obszarze sztuki współczesnej, co, jak sam ocenia, nie do 

końca odpowiada preferencjom szerokiej publiczności.  

Staramy się prezentować sztukę współczesną. Jest to właściwie w Sączu  

i w otaczających go trzech powiatach jedyna instytucja, która konsekwentnie, 

regularnie prezentuję sztukę współczesną i ja (instytucja kultury), aczkolwiek jest to 

sztuka trudna, odbiorców w związku z tym nie ma. Nie jest to odbiorca masowy, ale 

uważam, że temu społeczeństwu, tej populacji, około 500 000 mieszkańców, który 

region sądecki ma, no i oczywiście znaczna liczba osób odwiedzających, turystów, 

wczasowiczów w tym regionie. Taka instytucja jest potrzebna. [instytucja kultury] 

W MCK działa kino i to jego oferta, zdaniem badanego przedsiębiorcy, bardziej przyciąga 

odbiorców (pomijając kino sieciowe, które niedawno otworzono w Nowym Sączu). Inny badany, 

projekt ocenia zdecydowanie pozytywnie, podkreślając jego wpływ na poszerzenie oferty 

kulturalnej dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Wskazuje na konkretne, do tej pory 

niedostępne (albo mało dostępne) formy sztuki, jak malarstwo czy opera. Podkreśla także, że 

odbiorcy mają dzięki Galerii dostęp także do sztuki międzynarodowej, co wcześniej możliwe było 
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tylko pod warunkiem dojazdu do Krakowa. W tym kontekście przedstawiciel instytucji wskazuje, 

że BWA stara się rozbudzić nowe potrzeby kulturalne wśród mieszkańców. 

[...] cały czas poszukujemy ciekawych osobowości, ciekawych wystaw, żeby 

zaprezentować to, żeby tą wysoką sztukę prezentować w Nowym Sączu, żeby 

społeczeństwo mogło zobaczyć te najbardziej wartościowe w tej chwili, czy też różne 

inne krytyczne wystawy, przedstawienia. [instytucja kultury] 

W związku z tymi działaniami BWA nieliczni badani są skłonni przyznać, że inwestycja 

wpłynęła na jakość życia mieszkańców, ponieważ kultura stanowi istotną część życia,  

a inwestycja zwiększyła dostęp do kultury, w tym kultury wysokiej, przybliżyła ją ludziom. 

Jeden z badanych podał przykład osób, w tym młodzieży, które odwiedzając kino Sokół 

(umiejscowione w budynku MCK „Sokół”) przy okazji widzą plakaty promujące ofertę BWA i być 

może się nią zainteresują.  

Zmiany dostrzegane przez badanych w społeczności lokalnej dotyczą zatem przede wszystkim 

zauważalnie większego dostępu do kultury. Dotyczy to zwłaszcza mieszkańców mniejszych 

miejscowości wokół Nowego Sącza, dla których dotarcie np. do Krakowa było istotną barierą  

w dostępie do sztuki i kultury w ogóle. Nowy Sącz jest dla nich łatwiej osiągalny, bliższy, i to oni 

w największej mierze mogą doświadczyć wpływu inwestycji. Inny badany wspomina także  

o dostępności instytucji dla osób spoza Nowego Sącza, dostrzegając w tym zakresie słabość 

infrastruktury drogowej. Obwodnice prowadzą turystów naokoło miasta, raczej rzadko pojawiają 

się oni w galerii. Badany ocenia Nowy Sącz jako miasto słabo dostępne dla osób z zewnątrz, słabo 

skomunikowane. 

Przedstawiciele BWA dostrzegają, że konsekwencją większego dostępu do oferty jest pojawianie 

się na organizowanych w instytucji wydarzeniach nowych osób, oprócz stałego grona odbiorców. 

[…] jest stałe grono osób, które chcą poznawać, to co prezentujemy, więc uczestniczą 

w tych wszystkich naszych działaniach, czyli panelach dyskusyjnych, spotkaniach i tak 

dalej. Ale cały czas to też ewoluuje, pojawiają się nowe osoby, pojawiają się nowe 

grupy, szkoły są aktywne szczególnie szkoły licealne, które są tutaj w Nowym Sączu. 

[instytucja kultury] 

Pytani o kwestię integracji, konsolidowania społeczności, badani podkreślają integracyjną rolę 

kultury, która dzięki inwestycji może się w Nowym Sączu mocniej realizować. W galerii dostępna 

jest oferta kulturalna „tu i teraz”, dostępne są różne formy sztuki: lokalna, regionalna, krajowa  

i zagraniczna, można z tego korzystać np. podczas niedzielnego spaceru. Badani uważają, że tego 

rodzaju wpływ ma trwały charakter. 

Inny badany podkreśla, że dzięki inwestycji Nowy Sącz ma szansę zaistnieć na ogólnopolskiej 

mapie sztuki współczesnej.  

BWA, prowadząc działalność wystawienniczą, współpracuje z artystami: 

Wie Pan, to jest różnie, ale w większości jest to zwrot kosztów jaki artysta ponosi 

przygotowując pracę, bo część wprawdzie jest przygotowywana na konkretną 

wystawę. Artysta, który dojechał do Sącza i był kilka dni w Sączu no ponosi koszty, 

więc trzeba mu te koszty zwrócić. [...] Honorarium za prezentację za udostępnienie 

prac [...]. [instytucja kultury] 

Wynagradzanie artystów raczej należy do standardów współpracy z BWA, natomiast wysokość 

wynagrodzenia jest związana ze sposobem finansowania danej wystawy. Wyższe wynagrodzenie 

jest wypłacane wówczas, gdy wystawa jest finansowana ze środków zewnętrznych (gdy w budżecie 

projektu można uwzględnić takie koszty). Niezależnie od tego współpraca z BWA, według jednego 

z badanych, ma inne, pozafinansowe korzyści dla artystów, przede wszystkim młodych i mało 

znanych: 



 

439 

Przede wszystkim artystów z bliższej i dalszej okolicy, którzy są dobrzy, dobrze rokują, 

ale jeszcze na przykład nie mają szansy wystawić się w większej galerii na przykład  

w Krakowie. I staje się to dla nich takim fajnym punktem, gdzie mogą pokazać. Już 

byłem tutaj, więc mam punkt odbicia dalej. [NGO] 

Nie ulega wątpliwości, że BWA „Sokół” pełni istotną rolę w życiu kulturalnym Nowego Sącza, 

choć widać to bardziej w jakości oferty, niż frekwencji. BWA doskonale łączy promowanie artystów 

zamieszkujących Nowy Sącz i region z prezentowaniem publiczności nowosądeckiej twórczości na, 

w wielu przypadkach, światowym poziomie, w pełni zaspokajając potrzeby swych odbiorców.  

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

instytucji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się z prośbą o opinię do mieszkańców i odbiorców.  

W kwestii turystyki zdania mieszkańców i odbiorców są podzielone. Mieszkańcy niemal zgodnie 

dostrzegają pozytywny wpływ inwestycji na jej rozwój, natomiast odbiorcy są zdecydowanie 

bardziej wstrzemięźliwi, jedynie 40% z nich dostrzega omawiany wpływ. Pozostałe obszary nie 

budzą takiej kontrowersji. Badani przyznają, że w związku z inwestycją wzrósł poziom 

zadowolenia z życia i jakość przestrzeni publicznej.  

Wykres 201. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Nowego Sącza 

i odbiorców BWA Sokół 146 

 

Źródło: opracowanie własne 

Inwestycja związana z powstaniem budynku BWA przy MCK, w jakościowej części badań, 

oceniana jest ambiwalentnie pod względem jej wpływu na społeczeństwo. Przedstawiciel lokalnego 

                                                           
146 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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samorządu dostrzega, że projekt związany ze sztuką współczesną, która jest trudna w odbiorze, 

może mieć kłopoty z dotarciem do społeczności lokalnej.  

[...] Galerię z natury rzeczy no jej obecność odczuwa ta grupa odbiorców kultury 

wysokiej i to jeszcze skoncentrowanej na właśnie malarstwie współczesnym, na 

rzeźbie współczesnej. Ta grupa, tak, no ona nie jest bardzo liczna, no to musimy sobie 

zdawać sprawę z tego [...]. [samorząd] 

Badany przedstawiciel sektora pozarządowego zauważa jednak, że w Nowym Sączu jest spore 

grono osób, które są zainteresowane działalnością MCK - są artyści, którzy współpracują  

z instytucją i grono zamożnych nowosądeczan, którzy mogą być zainteresowani inwestowaniem  

w sztukę.  

Sącz z jednej strony to jest małe miasto, ale na przykład jest bardzo, bardzo dużo ludzi 

i ekstremalnie zasobnych portfelach, którzy też tą sztukę kupują i chodzą podziwiać. 

[...] tu jest dużo firm. [...] jest tam firemka kilkuosobowa, która specjalizuje się  

w budowaniu konkretnej kubatury budynków. I oni się specjalizują, są z Nowego 

Sącza. I tu mają biuro, siedzibę, to jest niewielkie, ale na przykład ci właściciele 

właśnie lubią sztukę, lubią kupić. [NGO] 

Poza tym, jak zauważa z kolei przedstawiciel samej instytucji, proces promowania oferty 

kulturalnej, zwłaszcza obejmującej trudną w odbiorze sztukę współczesną, wymaga „wychowania”, 

ukształtowania potencjalnego odbiorcy. Dlatego też wiele działań placówki skierowanych jest do 

młodych osób, co traktuje się jako swoistą inwestycję w kształtowanie przyszłej, bardziej 

świadomej publiczności. 

Nie użyłbym określenia przełom, natomiast jest to konsekwentna, systematyczna 

działalność, która odnosi skutki chociażby przykładem tego jest wzrastająca liczba 

ludzi młodych, którzy korzystają. Przychodzą na wernisaże, przychodzą nawet na 

wystawy. Dużo uwagi, dużo pracy poświęcamy działaniom edukacyjnym, nie tylko 

samej prezentacji sztuki współczesnej, ale również realnym działaniom edukacyjnym, 

bo po prostu ta sztuka wymaga przygotowania odbiorcy, a to przygotowanie powinno 

się rozpocząć jak najwcześniej, czyli od najmłodszych lat. [instytucja kultury] 

O swoistej misji BWA, jaką jest kształcenie postaw do odbioru sztuki współczesnej, mówili także 

uczestnicy wywiadu grupowego. Wątek pozornego niedostosowania oferty Galerii do potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Nowego Sącza zdominował znaczą część wywiadu, ponieważ, według 

badanych, stanowi czynnik determinujący możliwość oddziaływania inwestycji w innych 

obszarach. Konkluzja, z którą zgodziła się większość badanych, była taka, że dopasowanie oferty 

kulturalnej BWA do gustów przeciętnego odbiorcy nie powinno być wartością nadrzędną, że 

to raczej galeria powinna te gusty kształtować, ze świadomością, że sztuka nowoczesna, jaką 

promuje, siłą rzeczy nie znajdzie dużego grona zainteresowanych i nie będzie masowa. 

Niemniej jednak, jak deklaruje pracownik BWA, oferta placówki skierowana jest przede wszystkim 

do społeczności lokalnej, co nie wyklucza oczywiście turystów z dostępu do oferty. 

Ale myślę, że głównie do mieszkańców, bo zależy nam, żeby mieszkańcy Nowego Sącza 

uczestniczyli w naszej działalności. [instytucja kultury] 

Dodatkowo przedstawiciele biznesu podkreślali, że BWA „Sokół” nie promuje swoich działań, 

przez co do placówki dociera tylko wąskie grono okolicznych odbiorców. Wyjątkiem jest opinia 

przedsiębiorcy współpracującego regularnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Nowym 

Sączu. 

Brakowało czegoś takiego w Nowym Sączu, bo raczej wszystkie czy galerie czy muzea, 

to są stare obiekty. Teraz tam jest sztuka nowoczesna przede wszystkim, natomiast 

budynek. Budynek jest też jakiś tam innowacyjny. Są nowe projekty. Na pewno miasto 
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na tym zyskało ogólnie i wszyscy mieszkańcy. Postrzeganie w ogóle kultury w mieście. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Przedstawiciel organizacji pozarządowych uważa, że samo MCK, jak i BWA, mają bardzo 

znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności, zwłaszcza w wymiarze dostępu do kultury. 

Może to wynikać z faktu, że badany współpracuje z MCK od wielu lat i sam jest artystą. Zapytany, 

na jakie grupy projekt miał najsilniejsze oddziaływanie, nie wskazuje żadnej konkretnej, podkreśla, 

że wpływ ten dotyczy całej społeczności lokalnej. Mówi o zauważalnej integracji mieszkańców 

wokół wydarzeń kulturalnych, o przybliżeniu ludziom kultury wysokiej, pokazaniu, że nie jest 

czymś „sztywnym” (sformułowanie badanego), niedostępnym. Mieszkańcy spotykają się na 

wydarzeniach organizowanych w galerii, dyskutują na ich temat. 

Co do wpływu inwestycji na na trzeci sektor, to badany przedstawiciel NGO nie dostrzegł, aby 

dzięki niej powstały nowe podmioty. W Nowym Sączu funkcjonuje w sumie 452 NGO, w tym  

w obszarze kultury jest ich 58, z czego 11 powstało po realizacji projektu w BWA „Sokół”147. 

Prowadzone przez niego stowarzyszenie powstało niezależnie od realizowanej inwestycji, wynikało 

z potrzeb związanych z działalnością samego chóru (w tym przede wszystkim potrzeb finansowych 

- dzięki formalizacji działań chór uzyskał szersze możliwości dofinansowania swoich projektów). 

Powstanie nowoczesnego obiektu na pewno przyczyniło się natomiast do tego, że stowarzyszenie 

może podejmować działania, których nie podjęłoby, gdyby nie było dostępnych nowoczesnych 

przestrzeni (np. profesjonalne nagranie utworu wykonywanego przez chór Scherzo na potrzeby 

oprawy muzycznej jednej z wystaw organizowanych w BWA). 

Stosunek społeczności lokalnej do inwestycji jest według badanych raczej pozytywny. Na 

początku, tj. po wybudowaniu obiektu, pojawiały się głosy krytyki pod adresem stylu obiektu, jako 

zbyt nowoczesnego i niepasującego do okolicy (w tym w szczególności zbyt mocno kontrastującego 

z budynkiem MCK „Sokół”). Natomiast według badanych obiekt BWA wytyczył nową ścieżkę 

dla architektury Nowego Sącza (od dawna zresztą obecną już na świecie).  

Budowane w Nowym Sączu nowe obiekty utrzymane są w podobnie nowoczesnym stylu, przy czym 

obiekt Galerii rzeczywiście jest w takim miejscu (centrum), w którym najbardziej się wyróżnia na 

tle pozostałych zabudowań, kontrast jest bardziej widoczny. Nowe budynki zapełniające puste 

przestrzenie w innych miejscach miasta już się tak nie wyróżniają. Sami badani mają natomiast 

pozytywny stosunek do kontrastu, jaki wywołuje nowoczesna architektura galerii, nie uważają go 

za coś negatywnego, według nich budynek na tyle wtopił się już w tło, że przestał być tak 

dostrzegalnym elementem przestrzeni, jak na początku. 

[...] natomiast fajnie to wygląda, bo to jest połączenie tego starego budynku takiego 

starego z nowoczesnością. Jakoś tak to jest połączone, że to architektonicznie jakoś 

nie gryzie, że tak powiem w cudzysłowie. Takie jest właśnie połączenie tego starego 

budynku z bardzo nowoczesnym także bardzo fajnie to wygląda. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

Mieszkańcy, oceniając wywołane przez inwestycję zmiany, które mają wpływ na społeczeństwo,  

w pierwszej kolejności wskazują na intensyfikację życia kulturalnego, a w następnej na wzrost 

integracji społecznej i zaangażowania ludności. Ponad połowa z nich dostrzega również zwiększoną 

promocję Nowego Sącza w związku z projektem.  

 

 

                                                           
147 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj (dostęp: 09.05.2018) 

http://bazy.ngo.pl/wyszukaj
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Wykres 202. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Nowego Sącza w badanych 

obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Pośród inicjatyw, które angażowałyby okolicznych mieszkańców, głównie są wskazywane 

warsztaty malarstwa - 27,6% oraz młodzieżowa akademia filmowa - 10,3%, która jednak związana 

jest z kinem funkcjonującym w MCK. Wskazanie to pokazuje, że mieszkańcy traktują MCK jako 

monolit i mają problem z odseparowania działań BWA z całokształtu funkcjonowania 

instytucji. Duża część mieszkańców przyznała, że nie zna działań organizowanych przez placówkę 

na rzecz mieszkańców - 37,9%.  

Tabela 135. Działania podejmowane przez BWA „Sokół” angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Nowego Sącza 

IINICJATYWA PROCENT WSKAZAŃ 

nie znam 37,9% 

warsztaty malarstwa dla mieszkańców 27,6% 

młodzieżowa akademia filmowa 10,3% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów. 

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawiciele przedsiębiorców uczestniczący w badaniu jakościowym, nie dostrzegają niemal 

żadnego wpływu MCK/BWA na społeczność lokalną, w tym na jakość jej życia. Uważają ją za 

instytucję, która co prawda informuje o swojej ofercie, ale nie stara się angażować w swoje 

działania mieszkańców (w konsekwencji, badany nie dostrzega też wpływu projektu na spójność, 

integrację społeczną). Opinię tę potwierdza przedstawiciel instytucji, tłumacząc jednocześnie, że 

wynika to z przyjętego programu placówki, promującego sztukę współczesną, odbiegającą od 

wartości typowych dla mieszkańców Nowego Sącza. 

No właśnie przez wybór tego kierunku sztuki aktualnej nie można tego potwierdzić, 

nie można pozytywnie odpowiedzieć na to pytanie. [instytucja kultury].  

Większość mieszkańców (86,8%) uważa, że stworzenie galerii sztuki podniosło prestiż Nowego 

Sącza. 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Idealnie, jeśli potrafi 

ona tak zbudować ofertę, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej z potrzebami potencjalnych 

turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego kolejne pytanie skierowane 
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do mieszkańców miało na celu oszacowanie, jak oceniają oni zasięg oddziaływania oferty placówki. 

39,3% mieszkańców Nowego Sącza stwierdziło, że inwestycja BWA „Sokół” została zaplanowana 

z myślą o niech oraz mieszkańcach Małopolski, 14,3% wskazało polskich turystów, 3,6% turystów 

zagranicznych. 3,6% badanych wskazało pojedyncze odpowiedzi, niezawarte w kafeterii: „dla 

wszystkich”, „dla młodzieży”. 

Kwestie podjęto także w badaniu jakościowym. Przedstawiciel NGO nie zna żadnych wydarzeń 

skierowanych do okolicznych mieszkańców, wskazuje natomiast na działania skierowane do szkół. 

O tej grupie odbiorców wspomina także badany przedsiębiorca, podkreślając, że jest jedną z kilku, 

do których placówka kieruje swoją ofertę. 

[...] tam są zajęcia też dla prowadzone stricte dla dzieci, także bardzo dużo mają 

programów we współpracy ze szkołami, plastyczne inne zajęcia. Dużo na pewno dla 

starszych grup. Też jest uniwersytet trzeciego wieku, wystawy malarskie dla każdego. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

W ramach badania ustalono, że BWA „Sokół”, dotarło ze swoją ofertą do 35,3% mieszkańców, (co 

nie jest szczególnie wysokim udziałem procentowym, ale jak już podkreślano, jest 

charakterystyczne dla instytucji prezentujących sztukę współczesną), z czego 26,9% mieszkańców 

skorzystało z tej oferty kilkukrotnie (tą odpowiedź wskazało dwukrotnie więcej kobiet niż 

mężczyzn), 8,4% było w nim jeden raz, a 16% spośród 64,7% osób, które nie skorzystały do tej pory 

z jego oferty, słyszało o instytucji. Aż 48,7% badanych nigdy nie słyszało o BWA „Sokół”, co 

wskazywać może na słabą promocję instytucji. O ile niekorzystanie z oferty, czy jej niedopasowanie 

do potrzeb ogółu społeczeństwa nie zaskakuje, to brak wiedzy o istnieniu placówki dziwi.  Osoby, 

które słyszały o BWA „Sokół”, ale nigdy w nim nie były, jako powód podawały przede wszystkim 

brak czasu i brak znajomości oferty lub jej niedopasowanie do swych potrzeb.  

Wykres 203. Przyczyny niekorzystania z oferty BWA „Sokół” przez mieszkańców Nowego Sącza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Odpowiedzi na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ mieszkańcy mieli możliwość wybrania dowolnej liczby odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcom Nowego Sącza przede wszystkim doskwiera brak koncertów. Stwarza to więc okazję 

- szczególnie, że sztuka współczesna posiada interesujący wymiar audialny, a wielu muzyków 

eksperymentuje również z wizualnością - do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom szerszego grona 

potencjalnych odbiorców.  
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Tabela 136. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Nowym Sączu w opinii mieszkańców 

BRAKUJĄCE INICJATYWY/WYDARZENIA  PROCENT WSKAZAŃ 

koncerty  24% 

wydarzenia/festiwale muzyczne 14% 

przedstawienia/wydarzenia teatralne 14% 

jest wystarczająco 10% 

Wystawy 10% 

spotkania z autorami, artystami 7% 

Festyny 7% 

Uwaga: Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ z tabeli zostały wyłączone pojedyncze wskazania respondentów.  

Opinie badanych nie dostarczyły jednoznacznej informacji na temat wpływu inwestycji na 

społeczeństwo. Próbując oszacować go poprzez obiektywne wskaźniki demograficzne, analizie 

poddano strukturę wiekową populacji Nowego Sącza. Miasto na prawach powiatu Nowy Sącz  

w okresie 2007-2016 odnotowało spadek liczby ludności (o 0,5 tys. osób). Zaczęła ona maleć od 

roku 2011, a rok 2016 był od tego czasu pierwszym, gdy tendencja ta uległa odwróceniu. Jedną  

z przyczyn tego stanu rzeczy jest utrzymujące się od 2007 roku ujemne saldo migracji (co roku  

w wysokości od około -200 do -300 osób). Nowy Sącz cechuje się też największym, wśród 

dotychczas opisywanych gmin, tempem wzrostu wartości WOD (o 9 na przestrzeni lat 2007-2016). 

Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, związane jest to z tempem starzenia się społeczeństwa 

(wzrost odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym wyniósł 5,2 punktu, a spadek odsetka ludności 

w wieku przedprodukcyjnym wyniósł 1,9 punktu). Oba analizowane projekty nie wpłynęły na 

omawiany obszar i nie zmieniły obowiązującego trendu, nie wiadomo również czy w jakiejś mierze 

przyczyniły się do wyhamowania tempa tego zjawiska. 

Wykres 204. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Nowego Sącza w latach 2007-2016 (w tys.) 

wraz z procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego 

(WOD) 

 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS 
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Trudno również znaleźć określoną prawidłowość w saldzie migracji, które w roku rozpoczęcia 

projektów uzyskało lepszy wynik niż w roku poprzedzającym (w którym miała miejsca rekordowa 

liczba wymeldowań za granicę), jednak w 2005 roku wynosiło ono zaledwie - 96. Biorąc pod uwagę, 

że w 2009 roku saldo migracji było korzystne w porównaniu z całym okresem od 2006 roku, jak 

również, że po realizacji obu projektów mniej osób opuszcza Nowy Sącz, natomiast coraz więcej 

jest zameldowań z zagranicy, można doszukiwać się pośredniego wpływu projektów na omawianą 

dynamikę. 

Tabela 137. Migracje w latach 2005-2010 w Nowym Sączu 

LATA 
SALDO 

MIGRACJI 

SALDO MIGRACJI 

WEWNĘTRZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

WYMELDOWANIA 

W RUCHU 

WEWNĘTRZNYM 

SALDO MIGRACJI 

ZAGRANICZNYCH 

ZAMELDOWANIA 

Z ZAGRANICY 

WYMELDOWANIA 

ZA GRANICĘ 

2005 -96 -102 742 844 6 49 43 

2006 -512 -370 675 1045 -142 27 169 

2007 -355 -334 786 1120 -21 37 58 

2008 -325 -259 583 842 -66 24 90 

2009 -156 -144 635 779 -12 42 54 

2010 -373 -350 575 925 -23 28 51 

2011 -286 -250 549 799 -36 35 71 

2012 -299 -289 569 858 -10 36 46 

Źródło: opracowanie własne GUS 

W ramach zmian struktury demograficznej przedstawiono także liczbę nowych absolwentów  

w Nowym Sączu. Ich liczba podlega wahaniom w sposób sinusoidalny. Z racji krótkiego czasu, jaki 

upłynął od inwestycji, nie można oszacować jej wpływu na ten wskaźnik. Należy jednak dodać, że 

odsetek mieszkańców Nowego Sącza z wyższym wykształceniem według Narodowego Spisu 

Powszechnego prowadzonego w roku 2011 wyniósł 22,8%. 

Tabela 138. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2005-2012 - Nowy Sącz 

LATA LICZBA NOWYCH ABSOLWENTÓW 

2005 b.d. 

2006 b.d. 

2007 b.d. 

2008 b.d. 

2009 b.d. 

2010 571 

2011 498 

2012 613 

Źródło: opracowanie własne Banku Danych Lokalnych GUS 

Wpływ inwestycji na instytucję 

Badając wpływ inwestycji na instytucję, przyjęto, że ocenie zostanie poddane MCK „Sokół”, przy 

szczególnym uwzględnieniu w niektórych obszarach działalności BWA. Zdecydowana większość 
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(85,2%) odbiorców dostrzega zmiany w MCK „Sokół” na przestrzeni ostatnich 10 lat. W pierwszej 

kolejności odbiorcy dostrzegają zmiany w infrastrukturze i otwartości na innowacje, w czym 

duży udział ma BWA, a także otwarcie na potrzeby różnych grup wiekowych. 

Wykres 205. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających BWA „Sokół” na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Większość (81%) odbiorców przyznało, że były to zmiany konieczne, by placówka nie pozostawała 

w tyle za innymi. Wykorzystanie przestrzeni BWA „Sokół” ocenia pozytywnie 95,2% odbiorców  

i 80% mieszkańców. 

Wykres 206. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Nowego Sącza oraz 

odbiorców BWA „Sokół” 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Uwzględniając poszczególne atrybuty BWA, największym entuzjazmem cieszy się jego lokalizacja 

oraz panująca w nim czystość, którą dodatkowo uwydatnia jasność panująca w instytucji wynikająca 

z dominacji białego koloru na ścianach i dużych przeszklonych przestrzeni. Wysoko oceniana jest 

architektura budynku. Najsłabiej wypada zaplecze komercyjne BWA, choć w łączniku z MCK 

funkcjonuje bistro.  

Powyższe oceny zostały dodatkowo skonfrontowane z ocenami badaczy podczas obserwacji148. 

Odnalezienie zarówno samej instytucji, jak i wejścia do niej nie sprawiało trudności. Parking 

ulokowany przed placówką jest niewielki, jednak zdaje się dopasowany do potrzeb instytucji. 

Placówka posiada nowoczesną infrastrukturę typową dla galerii sztuki współczesnej. Jest, jak 

wspomniano, jasna i przestronna. Komunikacja między piętrami nie jest kłopotliwa. Ciągi 

komunikacyjne ułatwiają przemieszczanie się po budynku. Zarówno poddany obserwacji obiekt, jak 

i jego bezpośrednia okolica, co dostrzegają również badani, charakteryzowała się wysokim 

poziomem czystości.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się na wydarzeniach. Warsztaty plastyczne były przeznaczone dla dorosłych. Na zajęcia 

zapisane są same seniorki. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu, następnie prowadząca 

zachęciła do pracy. Podczas warsztatów panowała przyjazna atmosfera. Na zajęcia przyszło 9 pań. 

Z kolei zajęcia dla młodzieży polegały wyłącznie na prelekcji. Na wykład przyszły 4 osoby. 

Zaobserwowano, że prowadząca (oba spotkania) ma bardzo dobry kontakt ze swoimi 

podopiecznymi, którzy z radością przychodzą na zajęcia przez nią prowadzone.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

Zarówno w weekend, jak i dzień powszedni zjawiali się pojedynczy odbiorcy oraz jedna grupa 

młodzieży szkolnej. Indywidualni zwiedzający odwiedzili placówkę ze względu na konkretną 

wystawę czasową. Po jej obejrzeniu zaczęli chętnie przeglądać darmowe katalogi dostępne dla 

wszystkich odwiedzających. Odbiorcy swobodnie poruszali się po budynku. Znajomość 

przestrzeni wynikała z regularnego odwiedzania obiektu. Obsługa BWA jest niezwykle otwarta 

i pomocna. Obiekt spełnia wszelkie standardy nowoczesnych przestrzeni wystawienniczych.  

Instytucja jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy badania ocenili, 

że jest ona otwarta na potrzeby osób z dysfunkcjami (80,6% pozytywnych odpowiedzi 

mieszkańców dotyczących niepełnosprawności ruchowych, 90,6% - wskazań odbiorców, 83,8% 

pozytywnych odpowiedzi mieszkańców w zakresie otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, 88,3% wskazań odbiorców, 66,6% mieszkańców deklarowało otwartość na 

głuchoniemych, 84,5% wskazań odbiorców, 66,7% mieszkańców dostrzega otwartość na potrzeby 

niewidomych i niedowidzących, 82,6% wskazań odbiorców). Aż 92,1% mieszkańców uważa, że 

placówka jest otwarta na seniorów (97,4% wskazań odbiorców), a 87,5% dostrzega jej otwartość na 

dzieci (96,1% wskazań odbiorców).  

Badani postrzegają BWA jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, konsultującą swoją 

ofertę. Zdecydowana większość odbiorców (91,9%) na pytanie o otwartość placówki udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej. Tego zdania było również 53% mieszkańców149.  

Choć badane projekty miały charakter infrastrukturalny, ważnym elementem dopełniającym 

skuteczność wykorzystania nowej infrastruktury, jest odpowiednia promocja oferty i efektywna 

komunikacja z otoczeniem. Aspekt ten szeroko ujęty został w analizie medialnej, która stanowi 

osobny rozdział raportu.  

                                                           
148 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do potrzeb publiczności: 

w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących 

na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich 

funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających 

się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich 

gotowość do niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza 

wydarzeniami. 
149 Należy jednak podchodzić do tej dekolaracji z dystansem, ponieważ, pomimo próśb ankietetów o nie branie pod uwagę bieżącej ankiety, 

badani mogli pozostawać pod wrażeniem budowa. 
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W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 3 779 komunikatów, 

jakościowej – 100, opublikowanych od 2007 do końca 2016 roku. Większość materiałów 

medialnych miała regionalny zasięg (78,8%). W przypadku publikacji na temat MCK BWA „Sokół” 

AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 1 417 zł. Sumaryczne AVE dla wszystkich 

komunikatów wyniosło 5 339 720 zł, co oznacza, że tyle instytucja musiałby wydać za analogiczne 

do analizowanych publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych 

odbiorców komunikatów) wynosił 53 391 osób. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to  

201 549 588 osób. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” i realizowany w niej projekt są 

prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób neutralny.  
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Ocena na temat realizowanej przez BWA promocji inwestycji są podzielone. Ponad połowa (52,8%) 

mieszkańców pozytywnie ocenia promocję, 47,2% jest przeciwnego zdania.  

Odbiorcy o istnieniu BWA, podobnie jak w przypadku innych placówek, dowiedzieli się  

w przeważającej części od znajomych i rodziny. Media społecznościowe i internetowe pojawiły 

się dopiero na 3 i 4 pozycji w odpowiedziach, co świadczy albo o bardzo dobrej promocji 

tradycyjnymi środkami papierowymi, albo wymagającej usprawnienia komunikacji w nowych 

mediach. 

Wykres 207. Źródło, z którego odwiedzający BWA Sokół dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. 

Źródło: opracowanie własne 

Wykres 208. Kanały komunikacji wykorzystywane przez BWA „Sokół” w opinii odwiedzających placówkę 

 

Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

 

Inwestycja zdaniem 91,3% odbiorców i 78% mieszkańców przyczyniła się do upowszechnienia 

wiedzy i informacji o nowej (poinwestycyjnej) ofercie placówki.  

W przypadku BWA, jak wynika z badania, media wirtualne zajmują trzecie miejsce pośród źródeł 

informacji na temat placówki (w przypadku innych instytucji media te zajmowały  

z reguły miejsce drugie). Jednocześnie najwięcej badanych jest przekonanych o wykorzystaniu 

mediów społecznościowych do komunikacji z odbiorcami. Jeśli chodzi o promowanie swojej 

działalności, w tym w świecie wirtualnym, to badani w części jakościowej oceniają funkcjonowanie 

BWA w sposób ambiwalentny. Atutem działalności promocyjnej instytucji z pewnością jest sam jej 

gmach, który w sposób naturalny przyciąga uwagę. 
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[...] na pewno na tym budynku się zawsze fajnie reklamują, bo tam zawsze jest bardzo 

widoczne reklamy wszystkie nawet na cały budynek. Także bardzo fajnie tam robią. 

Natomiast średnio działają w social mediach, powinni troszkę bardziej ruszyć, robić 

więcej wydarzeń i tak dalej. Za mało tam wrzucają rzeczy. [współpracujący 

przedsiębiorca] 

[...] widzę na przykład na mieście reklamę i afisze, które są reklamą tego budynku.  

I w sumie tyle, jak jestem mieszkańcem, jeszcze mieszkam w rynku, no to jakby często 

przechodzę tamtędy, więc widzę, że dosyć się tam reklamują i są widoczni. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

Wiem przede wszystkim, że jest mało marketingowo zadbane coś takiego wydaje mi 

się, bo po prostu wiele rzeczy się tam odbywa, a nie wiemy o tym po prostu w naszym 

mieście. [okoliczny przedsiębiorca] 

Sami przedstawiciele instytucji podkreślają podejmowanie działań ukierunkowanych na 

dotrzymywanie kroku nowym technologiom, w tym nie tylko w kontekście promocji, ale także 

zwiększania dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W instytucji 

zatrudniona jest także osoba odpowiedzialna za marketing internetowy oraz jest cała komórka 

dotycząca wdrażania nowych technologii (co wiąże się bezpośrednio m.in. z działalnością 

wystawienniczą BWA). 

[...] technologia się zmienia generalnie i instytucja stara się nadążyć mówiąc krótko. 

Dzisiaj trwają warsztaty [...] związane z budową nowej strony internetowej i dla całej 

instytucji i dla galerii z możliwością skorzystania z tej strony przez osoby 

niepełnosprawne i niedowidzące na przykład, także to jest rozwój instytucji w tym 

kierunku z możliwościami nowych technologii całej instytucji, także Galeria nie jest 

inaczej traktowana niż sama instytucja. O tyle jest mi trudno opowiadać tylko  

o galerii. [instytucja kultury] 

Dla promowania swojej oferty BWA wykorzystuje też media tradycyjne, jak prasa (ogólnopolskie 

magazyny kulturalne i gazety lokalne), telewizja i radio: 

Staramy się zawsze, czy w magazynie „Sądeczanin”, który jest poczytnym 

magazynem, tam zawsze jest informacja o działaniach w Galerii w Sokole także to na 

pewno lokalna telewizja, lokalna prasa. Stale współpracujemy z radiem Złote 

Przeboje, które ma cykliczny program, w którym opisuje to, co się dzieje w naszej 

instytucji jako całości. [instytucja kultury] 

Celem badania było również zweryfikowanie jak często odbiorcy korzystają z oferty placówki.  

W przypadku BWA „Sokół” 28,5% bywa w placówce kilka razy w roku, 23,7% pojawiło się  

w niej po raz pierwszy. Stali bywalcy BWA to osoby odwiedzające placówkę 1-3 razy  

w miesiącu (22,5%) oraz raz w tygodniu (17,5% - taką odpowiedź zadeklarowało siedem razy więcej 

kobiet). Natomiast 7,8% badanych zadeklarowało, że jest w placówce po raz pierwszy.  

W założeniu badania było również ustalenie jak często odbiorcy instytucji uczestniczą w życiu 

kulturalnym w ogóle. Odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą udział w życiu kulturalnym. 

Wśród odpowiedzi przeważała - raz w miesiącu - 24,8% oraz kilka razy w miesiącu - 24%. 22,3% 

badanych przyznało, że bierze udział w wydarzeniach kulturalnych kilka razy w roku, 19,8% 

udzieliło odpowiedzi „raz w tygodniu lub częściej”. Raz w roku i rzadziej w wydarzeniach 

kulturalnych bierze udział prawie co 10 badany - 9,1%. Korzystanie z usług BWA zmienia się 

proporcjonalnie do uczestnictwa w kulturze w ogóle.  
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Tabela 139. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej BWA „Sokół” przez odbiorców placówki,  

w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

 

BWA 

RAZ W 

TYGODNIU 

LUB 

CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 41,7% 14,8% 6,9% 9,1% 7,4% 

1-3 razy w miesiącu 29,2% 37% 20,7% 9,1% 7,4% 

Kilka razy w roku 12,5% 14,8% 41,4% 9,1% 55,6% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w swoim 

życiu 

8,3% 11,1% 10,3% 9,1% 3,7% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
8,3% 22,2% 20,7% 63,9% 25,9% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania BWA „Sokół”, ponad połowa odbiorców to 

mieszkańcy Nowego Sącza - 55,4%. 36,9% badanych to osoby zamieszkujące województwo 

małopolskie. Jedynie 7,7% respondentów mieszka poza województwem małopolskim.  

Wykres 209. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty BWA „Sokół” w Nowym Sączu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowaną większość odbiorców do odwiedzin BWA skłania konkretne wydarzenie, zatem 

można wnioskować, że jest to wernisaż, finisaż, oprowadzanie po wystawie czy inne tego rodzaju 

przedsięwzięcie.  

Wykres 210. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty BWA „Sokół”  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Zdaniem 32,1% mieszkańców i 72,2% odbiorców inwestycja była potrzebna i dobrze, że 

została zrealizowana. Odpowiednio 46,4% i 25% dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne 

bardziej potrzebne, 16,1% mieszkańców i 2,8% odbiorców określiło inwestycję jako mało 

przydatną, zaś 5,4% mieszkańców uznało inwestycję za zupełnie niepotrzebną, natomiast nie uznał 

tak żaden odbiorca.  

W odpowiedzi na pytanie, czy odbiorcy oferty BWA planują odwiedzić instytucję ponownie, prawie 

wszyscy odbiorcy (95,7%) planują wrócić do BWA. Odbiorcy deklarowali również, że byliby 

skłonni polecić odwiedzenie MCK „Sokół” innym. Przed inwestycją uczyniłoby to 97,9% 

odbiorców, a po jej realizacji o zaledwie 0,5% więcej. Nieco mniej, bo 84,4% mieszkańców 

poleciłoby znajomym wizytę w instytucji przed inwestycją, zaś po jej realizacji jest skłonnych to 

uczynić 92,5% z nich. 

Uczestnicy badania mieszkający poza Nowym Sączem w 96,4% zadeklarowali chęć, by w ich 

miejscu zamieszkania były realizowane takie, jak badana, inwestycje.  

BWA ma dość wyraźną tożsamość i charakter, o czym świadczą skojarzenia uczestników 

wywiadu grupowego, jeśli chodzi o wyobrażenie BWA jako zwierzęcia. Tylko jednej osobie 

przyszło na myśl skojarzenie związane wyłącznie z samym budynkiem (niedźwiedź polarny). 

Pozostali wskazywali np. na lwa - dostojnego, pięknego, najlepszego wśród innych, czy sowę, 

gromadzącą mądrość płynącą z różnorodności podejmowanych działań. Ciekawym skojarzeniem 

był wielbłąd, ze względu na wskazanie dylematów i wielości wyzwań, przed jakimi stoi BWA: 

[...] bo musi strasznie dużo unieść, różnych sytuacji, naprawdę różnych, bo  

i niezrozumienie, i zrozumienie, i artysta, który ma coś do powiedzenia, i taki, który 

nie ma nic do powiedzenia, a chce. [...] Dużo rzeczy tam się dzieje. I taka pustynia 

koło niego. [FGI] 

Nawiązaniem do skomplikowanego wyzwania, jakim jest promowanie sztuki nowoczesnej poza 

wielkomiejskimi przestrzeniami, jest także porównanie BWA do słonia: 

Mi się skojarzył słoń. Raz, ze względu na kształt jakoś tego budynku, [...]. Dwa, że tak 

mi się wydaje, że słoń jest takim zwierzęciem, że niby się wydaje, że jest taki super 

silny, ale z drugiej strony jest taki bardzo wrażliwy i w końcu człowiek go załatwia na 

masową skalę. W związku z tym, trochę też mi się to kojarzy z tą Galerią przez to, że 

w ogóle temat i sztuka współczesna w Nowym Sączu, który mi się wydaje miastem, 

gdzie jakakolwiek sztuka jest trudna, a co dopiero sztuka współczesna. [FGI] 

Wpływ projektu na instytucję oceniany jest ogólnie pozytywnie, zarówno przez samych jej 

przedstawicieli, jak i podmioty współpracujące. Jeden z badanych pracowników MCK „Sokół” 

wskazał na jedyny minus wynikający z uruchomienia BWA. 

[...] jest taki jeden negatywny aspekt tej inwestycji, że wskaźnik przychodów nam spadł 

gwałtownie, bo przychody własne w stosunku do otrzymywanej dotacji były w tym 

momencie przed uruchomieniem Galerii w granicach 40-45% wypracowanie 

własnych środków w stosunku do dotacji. Po uruchomieniu Galerii ten wskaźnik 

niestety spadł, bo przychody z Galerii są znikome. [instytucja kultury] 

Wpływ projektu na instytucję jest to natomiast obszar, w którym jeden z badanych dostrzegł jego 

największe zalety. Wedle opinii badanego dzięki projektowi powstało profesjonalne zaplecze 

techniczne i infrastruktura galerii, co sprawia, że może ona przyjmować i prezentować zbiory innych 

instytucji, np. krakowskiej Mangghi (wcześniej nie było to w ogóle możliwe). Są warunki do ich 

bezpiecznego przechowywania i odpowiedniej ekspozycji zbiorów. Badany mówił o tym na 

przykładzie wydarzenia, które sam organizował, dotyczącego kultury azjatyckiej. 
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Wpływ projektu na środowisko naturalne  

Wątek wpływu inwestycji na środowisko został dość zdawkowo potraktowany we wniosku 

aplikacyjnym instytucji. Podkreślono jego neutralny charakter dla środowiska i polityki 

zrównoważonego rozwoju. Badania terenowe również nie przyniosły pogłębienia tematu. Badani 

nie dostrzegli wpływu projektu na środowisko naturalne.  

Wpływ projektu na rynek sztuki 

BWA Sokół ma bezpośredni i pośredni wpływ na rynek sztuki. Wpływ bezpośredni wiąże się 

przede wszystkim z wynagradzaniem artystów, którzy wystawiają prace w galerii. Wpływ pośredni 

polega m.in. na promocji artystów wywodzących się z Nowego Sącza i jego okolic, a także 

edukowaniu mieszkańców i odbiorców w zakresie sztuki, rozbudzaniu ich potrzeb związanych ze 

sztukami wizualnymi. 

Niektórzy badani dostrzegają wpływ inwestycji na rynek sztuki. Po pierwsze BWA widzą jako 

„trampolinę” dla karier tutejszych artystów – Galeria daje im możliwość zaistnienia w świecie 

sztuki. Po drugie, badani podkreślają, że w Nowym Sączu jest wielu majętnych mieszkańców, 

którzy dzięki Galerii mogą obcować ze sztuką i inwestować w nią. Jeden z badanych podaje nawet 

konkretny przykład zakupu dzieł sztuki, który został dokonany w związku z wystawą w BWA.  

Ocena projektu z perspektywy czasu  

Badani ocenili projekt, jako trwały, pozostawiający efekty zarówno infrastrukturalne, jak  

i rozwojowe, wpływające na jakość życia kulturalnego Nowego Sącza. Podkreślano zwłaszcza 

wpływ projektu na rozwój wrażliwości kulturalnej młodego pokolenia, w którą warto zainwestować 

poprzez finansowanie podobnych przedsięwzięć, zwłaszcza w miejscowościach peryferyjnych czy 

takich, których status na przestrzeni lat zmalał (chociażby pod wpływem zmian administracyjnych 

i utraty statusu miasta wojewódzkiego). 

[...] pieniądze w kulturę, to nigdy nie są pieniądze wyrzucone. Nawet jak tak 

naprawdę nam się to nie zgadza może finansowo w tą stronę czy w tą, natomiast 

jakaś świadomość, czy kultura tego młodego społeczeństwa musi być jeszcze  

w takim mieście jak nasze. [...] już nie jesteśmy miastem wojewódzkim, mimo 

wszystko nie ma tak dużo tych ośrodków, i musi coś takiego być. Ja sobie nie 

wyobrażam, że czegoś takiego nie ma w mieście takim osiemdziesięciotysięcznym. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

O efektach infrastrukturalnych mówili przede wszystkim uczestnicy wywiadu grupowego, którzy 

oceniali placówkę przed inwestycją jako ciasną, małą, ciemną, zamkniętą, a po - jako jasną, 

przestronną, nowoczesną, ciekawą, multimedialną. 

Z drugiej strony z opinii badanych wyłania się obraz BWA jako miejsca skupiającego głównie 

osoby związane z działalnością artystyczną, ze sztuką, a zatem jako miejsca nieco elitarnego. 

Mieszkańcy Nowego Sącza, reprezentowani w tej części badania przede wszystkim przez 

okolicznych przedsiębiorców, mają trudność, żeby wskazać w jaki sposób działalność BWA 

oddziałuje na ich życie, możliwości rozwoju zainteresowań czy atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego. Wskazują na to także opinie z wywiadu grupowego: 

No jest to obiekt z ambicjami, z aspiracjami, niewątpliwie. Bo to są aspiracje, które 

wykraczają poza schemat miasta 85-tysięcznego. Takie mam wrażenie. [FGI] 

Podsumowując, wpływ inwestycji na społeczność lokalną jest oceniany ambiwalentnie,  

z przewagą opinii, że jest on niewielki lub żaden, abstrahując od funkcji edukacyjnej BWA. 

Gospodarka lokalna także nie odczuła ilościowych zmian w związku z realizacją inwestycji, ale 

wzrasta jej kreatywność z racji pojawiania się podmiotów z sektora kreatywnego. Ze względu na 
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wystawienniczy charakter BWA oddziałuje natomiast zarówno na kulturę, jak i rynek sztuki, tak  

w skali lokalnej (promocja lokalnych artystów), jak i ponadlokalnej.  

Projekt inwestycyjny uznano za sukces przede wszystkim wizerunkowy, dowartościowujący Nowy 

Sącz jako byłe miasto wojewódzkie, choć z drugiej strony właśnie głównie w wymiarze 

wizerunkowym, a nie konkretnych zmian np. przybliżających je do koncepcji smart city. 

Odnosząc się do Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ należy podkreślić, że główny nacisk został 

położony na wspieranie oferty kulturalnej poprzez zagospodarowanie i adaptację budynków 

miejskich, budowę i rewitalizację podmiotów kultury nastawionych na pielęgnowanie  

i propagowanie dziedzictwa kulturowego, wzbogacanie miasta w nowoczesne obiekty w centrum 

miasta. Projekt budowy Małopolskiej Galerii Sztuki na Bursztynowym Szlaku (BWA) przyczynił 

się do realizacji szczególnie ostatniego z celów.  
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Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu 

Ostatnim analizowanym obiektem jest Miasteczko Galicyjskie znajdujące się w strukturach 

Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu150. W Nowym Sączu i jego okolicach, poza Muzeum 

Okręgowym w Nowym Sączu, do którego Miasteczko należy, nie ma atrakcji turystycznej  

o podobnym charakterze.  

Początki placówki sięgają przełomu lat 80-tych i 90-tych XIX wieku, jednak instytucja pod obecną 

nazwą funkcjonuje od 1975 roku. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu w swojej strukturze ma do 

dyspozycji: Gmach Główny, Dom Gotycki, Galerię Marii Ritteri Stare Wnętrza Mieszczańskie, 

Sądecki Park Etnograficzny oraz Miasteczko Galicyjskie. Muzeum posiada także filie: Muzeum 

Lachów Sądeckich w Podegrodzie, Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój oraz Muzeum Pienińskie  

w Szczawnicy. Główne cele instytucji to działalność warsztatowa, naukowa oraz edukacyjna. 

Muzeum organizuje imprezy o charakterze etnograficznym, folklorystycznym, różnorakie jarmarki, 

pokazy, spotkania i konferencje. Posiada także specjalistyczną bibliotekę, która może się pochwalić 

zbiorami sandecjanów, wydawnictw spiskich, książek i czasopism polskich z zakresu historii, teorii 

i historii sztuki, kultury, archeologii, muzealnictwa oraz ochrony zabytków. 

Tabela 140. Zakres działalności Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz rodzaj i zakres gromadzonych 

zbiorów 

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI 

Gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Muzeum 

Przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo  

i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych 

Ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów 

Zabezpieczanie i konserwacja zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk 

archeologicznych 

Systematyczne uzupełnianie zbiorów 

Organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend 

Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych 

Zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów  

i zgromadzonych informacji 

Organizowanie wystaw stałych i czasowych 

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalność i Muzeum 

Popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę 

Prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum 

Publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, 

przewodników, wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej 

działalności 

Współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków, 

ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania 

oraz mediami 

RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW 

Historia - zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka; zasadniczą 

część zbiorów stanowią Sandecjana, jak również przedmioty upamiętniające wydarzenia  

i postacie związane z dziejami regionu, w tym m.in. dokumenty, druki, pocztówki, 

fotografie, mapy, pieczęcie związane z dziejami Nowego Sącza i regionu 

                                                           
150http://muzeum.sacz.pl/ 

http://muzeum.sacz.pl/
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Sztuka - dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła 

artystycznego i sztuki użytkowej, które uzupełniają istniejące kolekcje wiodące: dawnej 

sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki cechowej, sztuki dworskiej, ikonografii, judaików, 

sztuki nowożytnej i współczesnej, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, w tym malarstwa 

Nikifora, rzeźby ludowej Karpat Polskich i malarstwa na szkle 

Archeologia - obiekty pochodzące z wykopalisk z terenu historycznej Sądecczyzny oraz  

z obszaru kulturowo z nią związanego 

Etnografia - zbiory obejmujące elementy kultury materialnej, duchowej i społecznej 

narodów i grup etnograficznych zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie polskich 

Karpat i Podkarpacia, w szczególności na Sądecczyźnie 

Architektura i budownictwo ludowe - zbiory obejmujące obiekty architektury murowanej  

i drewnianej oraz budownictwa ludowego, prezentowane w Sądeckim Parku 

Etnograficznym 

Zbiory biblioteczne - obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii  

i dziedzinowej 

Źródło: https://bip.malopolska.pl/mownsaczu,m,4380,statut.html 

Projekt, który stanowi przedmiot badań, został zrealizowany w latach 2007-2010 przez Muzeum 

Okręgowe w Nowym Sączu. Uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, w ramach Osi Priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 

3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej. 

Koszty kwalifikowane projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie to 7 422 271,05 zł, 

natomiast całkowity koszt projektu, po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych, to  

9 144 259,98 zł. Struktura finansowania przedstawiała się następująco:  

 75% wartości projektu - 5 566703,29 zł - stanowiło dofinansowanie z MRPO 

 25% wartości projektu - 1 855567,76 zł - stanowił wkład własny (budżet jednostki 

samorządu terytorialnego - Województwa Małopolskiego). 

Uzasadnieniem realizacji projektu była konieczność kontynuacji rozbudowy Sądeckiego Parku 

Etnograficznego, największego muzeum na wolnym powietrzu w Małopolsce. Jak wskazywał 

wnioskodawca, osnową merytoryczną projektu jest obraz życia dawnego XIX-wiecznego miasteczka 

galicyjskiego - zachodniej części Galicji, będącej wówczas prowincją monarchii Austro-Węgier  

z jego charakterystyczną architekturą, układem urbanistycznym, typowymi budynkami oraz 

niepowtarzalnym klimatem naznaczonym tradycyjnymi zajęciami i rytem kulturowym151. Powołując 

się na dane dotyczące turystyki regionalnej i lokalnej, Muzeum podkreślało we wniosku, że oferta 

Miasteczka Galicyjskiego wkomponuje się w rosnącą popularność turystyki kulturowej. 

Jako cel bezpośredni realizowanej inwestycji wskazano: 

 stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi systemu ochrony i promocji dziedzictwa 

kulturowego oraz regionalnego przemysłu turystycznego, jako nowoczesnego  

i konkurencyjnego elementu gospodarki regionalnej 

 powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze kultury i w jego gospodarczym 

otoczeniu, szczególnie w sektorze „przemysłu czasu wolnego” 

 rozbudowanie i zmodernizowanie infrastruktury służącej Muzeum i podmiotom  

z dziedziny kultury 

 integrację społeczności lokalnej wokół nowych form usług i działalności kulturalnej 

 lokalizację podmiotów sektora pozarządowego na terenie Miasteczka. 

Cele te odpowiadać miały zdiagnozowanym problemom w funkcjonowaniu instytucji, wśród 

których wskazano: niedostateczne wykorzystanie potencjału Muzeum Okręgowego w Nowym 

Sączu oraz obszaru i zasobów Sądeckiego Parku Etnograficznego, a także nie odpowiadający 

                                                           
151 Wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu – realizacja II etapu”, str. 4 

https://bip.malopolska.pl/mownsaczu,m,4380,statut.html
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potrzebom, powolny rozwój instytucjonalny i ekonomiczny Muzeum - regionalnej instytucji kultury 

o możliwościach oddziaływania europejskiego w skali kraju i regionów Europy. 

Rezultatem projektu miało być także zwiększenie liczby osób korzystających z oferty instytucji (od 

5 tys. w 2010 roku do 20 tys. w latach 2012-2014), a także utworzenie stałych miejsc pracy  

(3 w 2010 roku, a do 2014 roku łącznie 4). 

Szczegółowy zakres rzeczowy projektu to odtworzenie bądź rekonstrukcja szeregu budynków, 

takich, jak: 

 budynki ekspozycyjne (wystawy): rekonstrukcja budynków zlokalizowanych  

w Krościenku, Czchowie, Zakliczynie, 

 budynki usługowe retro (recepcja, apteka, cukiernia-piekarnia, poczta, sklepik kolonialny): 

rekonstrukcja budynków zlokalizowanych w Lanckoronie, Ciężkowicach, 

 budynki obsługi (recepcja, ochrona): odtworzenie budynków zlokalizowanych  

w Zakliczynie. 

W ramach inwestycji zaplanowano także obiekty małej architektury (kapliczka słupowa  

z figurą św. Jana Nepomucena - rekonstrukcja kapliczki w Czchowie na płycie rynku, studnia 

miejska wzorowana na istniejących obiektach w Zakliczynie i w Piwnicznej), a także elementy 

infrastruktury technicznej (place, chodniki i drogi wewnętrzne, ogrodzenie, elementy sieci  

i przyłączy). 

Podobnie jak w przypadku pozostałych instytucji kultury, także Muzeum deklarowało posiadanie 

zdolności organizacyjnej i finansowej umożliwiającej zarówno prowadzenie inwestycji, jak i jej 

utrzymanie, w celu zapewnienia trwałości projektu.  

Również w tej instytucji zaplanowano w tym celu restrukturyzację, a za czynnik sprzyjający 

trwałości projektu uznano status instytucji jako jednostki publicznej, chroniącej dobra kultury  

o wymiarze regionalnym, narodowym i ogólnym. W kwestii finansowania zaplanowano, że 

głównym źródłem środków będzie Województwo Małopolskie jako organizator instytucji, a do 

dodatkowych źródeł zaliczono dotacje celowe z budżetu państwa, Miasta Nowego Sącza oraz 

funduszy celowych. 

Włączone do badania Miasteczko Galicyjskie jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego. Projekt 

jest próbą rekonstrukcji małomiasteczkowej zabudowy. Na terenie Miasteczka znajduje się plac 

rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami, ratusz, a w nim między innymi sala wystawiennicza, 

czytelnia, sala główna, ponadto w miasteczku znajdują się przykłady dwóch domów mieszczańskich 

ze Starego Sącza oraz dwór szlachecki. Obiekty mają za zadanie przybliżyć klimat panujący na 

dawnej prowincji austro-węgierskiej152.  

Bieżąca oferta kulturalna Miasteczka to przede wszystkim działalność wystawiennicza, realizowana 

poprzez próbę rekonstrukcji miasteczka z przełomu XIX i XX wieku, wystawy czasowe, organizacja 

jarmarków i biesiad, pokazy rzemiosł oraz konferencje naukowe. Miasteczko Galicyjskie w 2017 

roku wzięło także udział w Festiwalu Genius Loci, który odbył się w kilku miejscowościach 

Małopolski: Krakowie, Ojcowskim Parku Narodowym, Nowym Sączu i w Zakopanem.  

W Miasteczku zaprezentowano spektakl pt. „Rabacja”. Zorganizowano również Kiermasz Staroci 

oraz koncerty.  

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 

za rok 2017153, sporządzono dokładną analizę oferty kulturalnej oraz bieżącej działalności instytucji. 

W celu gromadzenia zbiorów muzealnych placówka nabyła 301 eksponatów. W zakresie 

opracowania zbiorów - zrealizowała 175 kwerendy, udzieliła 400 informacji naukowych, 

zrealizowała 16 publikacji naukowych, 12 projektów badawczych, 1 konferencję naukową z cyklu 

                                                           
152http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/miasteczko-galicyjskie/ 
153Realizacja działalności merytorycznej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w roku 2017 

http://muzeum.sacz.pl/strony_filie/miasteczko-galicyjskie/
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Galicyjskie Spotkania Slawistyczne w Miasteczku Galicyjskim (we współpracy z Instytutem 

Filologii Słowiańskiej UJ).  

Muzeum posiada liczne wystawy stałe, ulokowane w 7 oddziałach i filiach: 

 Dom Gotycki: „Dawna Sztuka Sądecczyzny”, „Historia Zamku Jagiellonów” 

 Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie: „Galeria malarstwa Marii Ritter  

z pracownią artystki”, „Stare wnętrza mieszczańskie” 

 Muzeum Lachów Sądeckich im. Zofii i Stanisława Chrząstowskich w Podegrodziu: 

„Kultura materialna Lachów Sądeckich”, „Fotografie Wojciecha Migacza”, „Archeologia 

Podegrodzia i okolic Nowego Sącza” 

 Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju - Galeria Romanówka: „Obraz Nikifora oraz 

dokumenty, fotografie i pamiątki po artyście” 

 Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej: „Dzieje i kultura materialna regionu 

pienińskiego od średniowiecza po przełom XIX i XX wieku”, „Historia uzdrowiska  

w Szczawnicy”, „II wojna światowa i jej konsekwencje” 

 Sądecki Park Etnograficzny: „Ludowa architektura regionu”, „Kościół rzymskokatolicki 

pw. św. Piotra i Pawła”, „Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra”, „Sektor kolonistów 

józefińskich z kościołem ewangelickim”, „Dwór szlachecki i folwark”, „Szkoła ludowa”, 

„Obiekty przemysłu wiejskiego” 

 Miasteczko Galicyjskie: „Układ urbanistyczny małego miasteczka wraz z wystrojem 

zewnętrznym budynków”, „Atelier fotografa”, „Zakład zegarmistrzowski”, „Pracownia 

garncarza”, „Remiza strażacka”, „Apteka”, „Gabinet dentystyczny”, „Galeria Paszyńska”, 

„Zakład i sklep snycerski”, „Antykwariat galicyjski”, „Zakład fryzjerski”, „Magiel”, 

„Sklep kolonialny”, „Urząd pocztowy”, „Cukiernia”, „Mieszkanie żydowskiego krawca”, 

„Pracownia krawca z zapleczem magazynowym”, „Drukarnia”, „Zakład szewski”, „C.K. 

gospoda” (obiekt w najmie ze stylizowanym wnętrzem dawnej karczmy). 

Muzeum zrealizowało także następujące wystawy czasowe:  

 Dom Gotycki: „Zbigniew Borowski. W 50. rocznicę śmierci” (kontynuacja), „Kiedy mniej 

znaczy więcej. Polski plakat artystyczny 1945-2017 z kolekcji Krzysztofa Dydo”, 

„Madonna z Ptaszkowej”, „Prezentacja zbiorów z Muzeum w Suzhou w Chinach”, 

„Ludowe ubiory i tkaniny” (wraz z katalogiem wystawy, w ramach projektu MKiDN), 

Wystawy czasowe (małe formy realizowane ze stowarzyszeniami) - „Moja przygoda  

w Muzeum”, „Kożusznictwo na Spiszu”;Sądecki Park Etnograficzny: „Wystawa palm” 

 Miasteczko Galicyjskie: „Impresje skansenowe VIII” (kontynuacja), „Anna Pazdalska. 

Twórczość”, „Ostatni 3 Maja”, „Design sprzed lat”, „Notatki z podróży. Akwarele i rysunki 

Ewy Cokolik-Dobosz”, „Impresje skansenowe IX”, Wystawy czasowe (małe formy) 

realizowane w ramach lokalnej współpracy partnerskiej z placówkami kulturalnymi, 

edukacyjnymi, stowarzyszeniami - 4 wystawy 

 Muzeum Nikifora w Krynicy Zdrój: „Spadkobiercy Nikifora - Stefan Telep, łemkowski 

malarz ze Zdyni” (kontynuacja), „Twórczość Grażyny Petryszak”, „Józef Lizoń - rzeźbiarz 

z Rogów”, „Ikony z warsztatów w Nowicy wraz z katalogiem” (wydawnictwo partnerskie), 

„Zabawki z drewna”, „Za tamtą górą - Łemkowszczyzna w fotografii Antoniego Kroha” 

wraz ze spotkaniem autorskim z Antonim Krohem 

 Muzeum Pienińskie w Szlachtowej: „Opuszczone - Ratowane grekokatolickie zespoły 

cerkiewne”, „Złoto Pienin - prawda i legenda” 

 4 wystawy krajowe: „Szopki bożonarodzeniowe - edycja 2016/2017” (kontynuacja, 

pokonkursowa), „Szopki bożonarodzeniowe - edycja 2017/2018 (pokonkursowa) - obie 

wystawy zostały przygotowane przez Dom Gotycki i będą prezentowane  

w galerii Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, „Skarby Małopolski - edycja 

2016 - po kolei od kolei czyli Galicyjska Kolej Transwersalna” - wystawa prezentowana 
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na dworcu PKP w Nowym Sączu, „Skarby Małopolski - edycja 2017. Nowy Sącz - miasto 

moje a w nim...” (pokonkursowa). 

W ramach innych wydarzeń kulturalnych i konkursów Muzeum w 2017 roku zrealizowało 

łącznie 73 formy, z czego 30 imprez, 7 konkursów, 6 cykli koncertów i spotkań, 30 pokazów:  

 Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko Galicyjskie: 5 form etnograficzno-

folklorystycznych, opowiadających o tradycjach ludowych na Sądecczyźnie oraz 19 form 

historyczno-edukacyjnych 

 Projekt „Rewitalizacja tradycyjnych, ginących zawodów wiejskich i małomiasteczkowych 

w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim” - łącznie około 30 form 

(cykli) prezentacji rzemieślniczych 

 Muzeum Pienińskie w Szlachtowej: „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” 

 Muzeum Nikifora w Krynicy: Europejskie Dni Dziedzictwa 

 Starówka sądecka: Jarmark św. Małgorzaty, Noc Muzeów, spektakl „Moralność Panny 

Dulskiej 

 konkursy fotograficzne i plastyczne: łącznie 7 - „Skarby Małopolski”, konkurs wiedzy 

historycznej „Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności”, „Szopki 

bożonarodzeniowe”, „Moja przygoda w Muzeum”, XXXIII Wojewódzki Konkurs 

Recytatorski, „Epizody niepodległości - Elity ziemi sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich 

losy”, Międzyszkolny konkurs historyczny dla dzieci „Piękna jest sądecka ziemia”; 

 inne wydarzenia kulturalne: „Gry i zabawy galicyjskie V”, „Kolej na majówkę! 

Parowozem przez Galicyjską Kolej Transwersalną”, „Muzeum, Wakacje z muzyką, 

Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznych”. 

W ramach działalności edukacyjnej w 2017 roku Muzeum zorganizowało łącznie 417 zajęć:  

 Lekcje muzealne: 400 lekcji/warsztatów, w tym także zajęcia z Bonu Kultury 

 Klimaty Galicyjskie: 1 spotkanie 

 Spotkania muzealne z najnowszą historią: 8 spotkań 

 Spotkajmy się w Muzeum Pienińskim: 3 spotkania 

 2 publikacje: „Oferta edukacyjna 2017/2018”, „Wydawnictwo Historia Nowego Sącza”. 

Tabela 141. Działalność Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w liczbach 

DZIAŁANIE DANE LICZBOWE 

Frekwencja  142 139 (osób) 

Gromadzenie zbiorów muzealnych  301 eksponatów 

Konferencje naukowe  1 

Kwerendy  175 

Projekty badawcze  12 

Przedsięwzięcia edukacyjne  

(w tym warsztaty i lekcje muzealne) 

716 (form) 

405 

Publikacje naukowe  16 

Udzielenie informacji naukowych  400 

Wydarzenia kulturalne i konkursy  76 (form) 

Wystawy czasowe  31 

Wystawy stałe  38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za 2017 roku, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Analizie została poddana również frekwencja (udostępniona przez placówkę). W Miasteczku 

Galicyjskim odnotowano wysoki wzrost liczby odbiorców po zakończeniu inwestycji (od 2010) 

roku. Największą frekwencję odnotowano w 2012 roku.  
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Wykres 211. Frekwencja Miasteczka Galicyjskiego w latach 2007-2017 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizie poddano sprawozdanie finansowe Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za 2016 rok, ze 

szczególnym uwzględnieniem rachunku zysków i strat. Wynika z niego, że strata netto instytucji na 

koniec 2016 roku wyniosła niemal czterdzieści sześć tysięcy złotych. Wynik ten porównano  

z wynikiem finansowym roku następującego bezpośrednio po zakończeniu inwestycji. Strata za 

2011 rok wyniosła ponad siedemset tysięcy złotych. 

Tabela 142. Sytuacja finansowa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w 2011 i 2016 roku 

NAZWA POZYCJI 
KWOTA (W ZŁ)  

2011 ROK 

KWOTA (W ZŁ)  

2016 ROK 

Przychody netto ze sprzedaży  594 070,71 6 313 704,88 

Pozostałe przychody operacyjne 252 564,00 987 548,74 

Przychody finansowe 26 174,56 9 916,54 

Zysk (strata) netto  - 718 581,92 - 45 518, 63 

Źródło: Sprawozdanie finansowe za 2011 i 2016 rok - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Placówka posiada strategię rozwoju, rozpisaną na lata 2017-2021 154 . W dokumencie 

przedstawiono szczegółową analizę sytuacji wewnętrznej instytucji, stanu otoczenia zewnętrznego, 

konkurencyjność instytucji w regionie Małopolski, analizę SWOT.  

Ponadto, w strategii rozwoju Muzeum przedstawia wyniki stałego monitoringu frekwencji, która na 

przestrzeni ostatnich lat jest zróżnicowana. W latach 2011-2015 nie da się wskazać wyraźnej 

tendencji, natomiast lata 2016-2017 cechuje wyraźny spadek liczby odbiorców. W strategii rozwoju 

znajdujemy zapis, mówiący o tym, że placówka powinna dopasować swoją ofertę do typu 

odbiorców, biorąc pod uwagę analizę ich struktury. Z danych wynika, że frekwencja w Miasteczku 

Galicyjskim ma znaczący udział w ogólnej frekwencji Muzeum, przy czym najwyższy poziom 

zanotowała w 2012 roku, tj. dwa lata po zakończeniu inwestycji. 

                                                           
154Strategia działania i rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na lata 2017-2021 
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Tabela 143. Frekwencja w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w 2016 roku, z wyodrębnieniem frekwencji 

w Miasteczku Galicyjskim 

ROK 

LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH 

MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU MIASTECZKO GALICYJSKIE 

2011 172 010 53 467 

2012 180 783 76 465 

2013 168 259 69 231 

2014 160 868 71 864 

2015 176 711 63 168 

2016 147 765 51 888 

2017 142 139 brak danych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania merytorycznego za 2017 rok, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Strategii 

działania i rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na lata 2017-2021 

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu określiło 6 najważniejszych kierunków swojego 

rozwoju na najbliższe lata: wykorzystywanie możliwości realizowania grantów przy 

współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej oraz MKiDN, budowanie bieżącej oraz średnio 

i długookresowej oferty, podejmowanie systematycznych działań w zakresie inspirowania 

pracowników do samorozwoju i poszerzania kompetencji, stwarzanie odpowiednich warunków 

lokalowych i stanowisk pracy, korzystanie z pracy wolontariuszy, kontynuowanie współpracy  

z Urzędami Pracy.  

Muzeum zamierza rozwijać swoje działania zgodnie z celami strategicznymi. Warto zwrócić 

uwagę, że obok celów dotyczących dziedzictwa kultowego regionu i tworzenia na jego bazie 

ciekawej oferty programowej, Muzeum kładzie nacisk także na kwestie dotyczące finansowej 

strony działalności, chce dążyć do większej efektywności oraz autonomii finansowej. 

Tabela 144. Cele strategiczne i operacyjne Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na lata 2017-2021 

I CEL STRATEGICZNY - OCHRONA I ZACHOWANIE ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU 

Cele operacyjne: 

 Gromadzenie, badania i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu  

 Ochrona i kultywowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego  

 Prowadzenie prac konserwatorskich 

II CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ OFERTY PROGRAMOWEJ, EDUKUJĄCEJ WSPÓŁCZESNEGO ODBIORCĘ I 

KSZTAŁTUJĄCEJ JEGO POTRZEBY 

Cele operacyjne: 

 Rozwój działalności wystawienniczej  

 Rozwój działalności edukacyjnej  

 Rozwój działalności popularyzatorskiej  

 Oferta uzupełniająca 

III CEL STRATEGICZNY - WZMOCNIENIE PROMOCJI DZIEDZICTWA REGIONALNEGO ORAZ OFERTY 

PROGRAMOWEJ MUZEUM 

Cele operacyjne: 

 Wykorzystanie i rozwinięcie elektronicznych narzędzi promocji  

 Kształtowanie wizerunku Muzeum, jako marki  

 Efektywne wykorzystanie technik analizy i badania rynku 

IV CEL STRATEGICZNY - MUZEUM FUNKCJONUJĄCE W OPARCIU O NOWOCZESNY MODEL EFEKTYWNEGO I 

RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA KULTURĄ, DYSPONUJĄCE ODPOWIEDNIĄ BAZĄ LOKALOWĄ ORAZ ZASOBAMI 

KADROWYMI 
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Cele operacyjne: 

 Rozwój infrastruktury  

 Podniesienie efektywności organizacyjnej i wykorzystania zasobów kadrowych  

 Efektywne wykorzystanie nowoczesnych metod i technik zarządzania 

V CEL STRATEGICZNY - PODNIESIENIE POZIOMU SAMOFINANSOWANIA MUZEUM 

Cele operacyjne: 

 Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania  

 Atrakcyjna oferta merytoryczna źródłem wzrostu przychodu Muzeum  

 Przekształcenia organizacyjne jako ścieżka do zwiększenia poziomu 
samofinansowania placówki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii działania i rozwoju Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na lata 2017-2021 

Placówka zakłada monitoring i ewaluację strategii za pomocą następujących działań: powołanie  

w ramach jednostki zespołu monitorującego wdrażanie i realizację strategii, opracowanie 

odpowiednich narzędzi (ankiet, wywiadów) służących przeprowadzeniu ewaluacji efektów 

realizowanej strategii wśród docelowych grup odbiorców, okresowe przeprowadzanie badań 

ewaluacyjnych wśród odbiorców Muzeum. 

Podsumowując przedstawiony wyciąg z dokumentów można wnioskować, że Miasteczko 

Galicyjskie jest istotnym obiektem w ramach działań Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,  

a przeprowadzona inwestycja zdecydowanie wpłynęła na frekwencję instytucji.  

Kolejny fragment raportu skonfrontuje rezultaty analizy materiałów zastanych z wynikami badań 

terenowych. Zaprezentowane zostaną opinie zarówno mieszkańców, jak i odbiorców oferty 

Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, a także uzyskane w wywiadach swobodnych 

wypowiedzi podmiotów gospodarczych, podmiotów reprezentujących trzeci sektor, przedstawicieli 

badanej instytucji i reprezentantów samorządu lokalnego. 

Nowy Sącz na przestrzeni ostatnich 10 lat przeszedł zdaniem mieszkańców zmiany w kilku 

obszarach. Zdaniem większości (70,9%) polepszył się wygląd przestrzeni. W badaniu stosunkowo 

często wskazywano pozytywne zmiany w obszarze jakości życia kulturalnego i możliwości na rynku 

pracy. Jak widać pozytywne zmiany dostrzegano w zróżnicowanych obszarach. 

Wykres 212. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Nowego Sącza na przestrzeni ostatnich 10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Miasteczko Galicyjskie, podobnie jak pozostałe badane instytucje, oddziałuje na okolicę,  

w której się znajduje, na Nowy Sącz, a pośrednio również na region, przynosząc konkretne korzyści. 

Trzeba podkreślić, że placówka znajduje się na obrzeżach Nowego Sącza. Ocenie poddano więc 

hipotezy na temat korzystnego wpływu inwestycji na poszczególne obszary. Respondenci 

dokonywali odpowiedzi na pięciostopniowej skali. Do analizy włączono po dwa skrajne wybory  

z każdej strony skali (tzw. skala Likerta). Należy dodać, że mieszkańcy nieznacznie lepiej oceniali 

korzyści wynikające z funkcjonowania placówki. Największy odsetek odpowiedzi dotyczył 

korzyści wizerunkowych i edukacyjnych. Najmniejszy wpływ dostrzeżono pod kątem 

gospodarczym. 

Wykres 213. Korzyści wynikające z funkcjonowania Miasteczka Galicyjskiego wskazane przez mieszkańców 

Nowego Sącza oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach 

 

Źródło: opracowanie własne 

Wpływ inwestycji na gospodarkę 

Na temat wpływu gospodarczego wypowiadali się również badani w części jakościowej analizy. Co 

do samej idei szacowania wpływu kultury na gospodarkę, byli oni raczej skłonni uznać, że jest ona 

zasadna. Dokonywano jednak pewnych zastrzeżeń, przede wszystkim w kontekście tego, że 

placówki kultury miałyby się utrzymywać same, bez dotowania albo ze znaczącym ograniczeniem 

dotacji publicznych. 

[...] założenie jest takie, że kultura nie jest w stanie zarobić. [...] gdzieś tam  

w jakimś kraju jednym czy drugim na świecie się ponoć to udało, że takie miejsca jak 

muzea, powinny się same utrzymywać i same powinny się utrzymać z założeniem 

takim, że mają wpływ z biletów [...]. Nie jesteśmy jednak w Polsce jeszcze pewnym 

rodzajem społeczeństwa, które jest otwarte na pewne wartości. Wręcz przeciwnie, my 

dopiero do pewnego poziomu dochodzimy. [instytucja kultury] 

48,6%

69,4%

77,0%

85,2%

76,9%

88,5%

80,2%

89,6%

78,1%

90,2%

51,4%

30,6%

23,0%

14,8%

23,1%

11,5%

19,7%

10,4%

21,9%

9,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

odbiorcy

mieszkańcy

g
o

s
p

o
d
a

rc
z
e

s
p

o
łe

c
z
n
e

/t
o

w
a
r

z
y
s
k
ie

tu
ry

s
ty

c
z
n

e
w

iz
e

ru
n
k
o

w
e

e
d

u
k
a
c
y
jn

e

istnieją korzyści brak korzyści



 

465 

Wątek finansowania działalności całego Muzeum Okręgowego także był przedmiotem 

wypowiedzi przedstawiciela instytucji. Sama budowa Miasteczka Galicyjskiego to efekt starań  

o dofinansowanie unijne, a w chwili obecnej Muzeum nadal ubiega się o dodatkowe fundusze 

zarówno na organizację wydarzeń, jak i na inwestycje w infrastrukturę. 

A my musimy być aktywni i staramy się pozyskiwać cały czas te środki, bo wiemy, że 

na naszym budżecie, który mamy, podstawowym, ciekawych wydarzeń też nie jesteśmy 

w stanie regularnie organizować, bo nam tych środków brakuje. [instytucja kultury] 

Ponadto w planach rozwoju Miasteczka jest dalsza komercjalizacja części przestrzeni, co 

umożliwi generowanie dochodów i większą samodzielność finansową instytucji. Co istotne, plany 

te, podobnie, jak w przypadku pozostałych projektów, są determinowane przez wytyczne 

projektowe, które w okresie trwałości inwestycji ograniczają możliwości prowadzenia działań 

komercyjnych. 

Staramy się i będziemy się starać, żeby w przyszłości miało też wymiar komercyjny, 

bo już to się dzieje, to jest hotel, to jest karczma, to funkcjonuje, to na siebie zarabia. 

Więc myślę, że to tylko szerzej trzeba będzie poprowadzić. [instytucja kultury] 

Abstrahując od kwestii zasadności szacowania wpływu kultury na gospodarkę, uczestnicy badania 

fokusowego uznali, że projekt miał na nią pozytywny wpływ. W samym Miasteczku 

Galicyjskim powstała karczma, kawiarnia, hotel, przedszkole - które dały nowe miejsca pracy. 

Należy dodać, że powstanie nowych miejsc pracy potwierdzili także przedsiębiorcy biorący udział 

w badaniu metodą CATI (63,7% pozytywnych wskazań). W okolicy powstała także stacja 

benzynowa oraz pojawia się coraz więcej sklepów, co wedle opinii uczestników FGI ma miejsce 

dzięki inwestycji. Badani zwrócili uwagę także na plenery fotograficzne - wiele młodych par 

wybiera Miasteczko Galicyjskie, jako miejsce do sesji zdjęciowej, co powoduje wzmożenie zleceń 

u profesjonalnych fotografów. Placówka jest również chętnie wybierana przez filmowców - wiele 

projektów zostało nakręconych na ternie Miasteczka, np. film „Papusza” w reżyserii Joanny Kos-

Krauze oraz Krzysztofa Krauze. Należy zaznaczyć, że dzięki inwestycji powstały 4 nowe miejsca 

pracy w instytucji. 

Także przedstawiciele przedsiębiorców uważają, że wpływ Miasteczka na rozwój gospodarczy jest 

dostrzegalny, przede wszystkim w ramach organizowanych na terenie placówki imprez masowych 

czy kiermaszów. Wszyscy prowadzący własną działalność, biorący udział w badaniu techniką CATI 

uznali, że inwestycje infrastrukturalne mogą korzystnie wpływać na gospodarkę lokalną, a samo 

Miasteczko Galicyjskie jest sukcesem pod kątem gospodarczym dla 63,7% spośród nich.  

Każda impreza, która jest tam organizowana regionalna, kiedy się pojawiają 

wszelkiego rodzaju stoiska, czy gastronomiczne, czy z rękodziełem, to wydaje mi się, 

że ma ogromny wpływ, bo to widać, że to cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

praktycznie każda taka impreza z tego, co ja do tej pory zauważyłem, to zawsze było 

pełno, zawsze było dużo ludzi. [współpracujący przedsiębiorca] 

[...] niedawno na święta bodajże był organizowany kiermasz, to same miejscowe 

osoby się wystawiały. Więc dla nich na pewno to ma znaczenie jako producentów  

i dla reszty społeczeństwa jako konsumentów, którzy mogą zrobić zakupy 

bezpośrednio u producenta. [okoliczny przedsiębiorca] 

Jak zauważyli niektórzy badani, inwestycja w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju 

przemysłów kreatywnych, bazujących na dorobku sądeckiej kultury ludowej, ponieważ ją 

wypromowała i pokazała już działającym oraz potencjalnym przedsiębiorcom jako coś, w co warto 

inwestować, co może stać się ciekawym, atrakcyjnym produktem na rynku.  

Rośnie świadomość tych środowisk, które dbały wcześniej o kulturę regionalną, 

natomiast albo nie miały swoich produktów powiedzmy zarejestrowanych, albo 

prowadziły na przykład działalność typową dla działalności twórców ludowych, ale 
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nie były na przykład zarejestrowane w postaci Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Bardzo dużo firm, również wykonujących działalność gospodarczą pojawiło się  

i ubiega się rzeczywiście o ten status tej twórczości ludowej. [NGO] 

Działalność Miasteczka przekłada się na rozwój gospodarczy także w pośredni sposób, czego 

przykładem jest np. możliwość odbywania spotkań biznesowych w ciekawym klimacie  

i w otoczeniu zabytkowej architektury. Badani wskazują, że Miasteczko wynajmuje przestrzenie 

na organizację konferencji, a także imprez biznesowych. 

Miałem kilka spotkań [...] z wykonawcami, czy z kontrahentami, czy też właśnie, jak 

ktoś przyjeżdżał. Prowadzę firmę projektową, często mam kontakty z projektantami  

z sąsiednich miast, no i akurat tak się składa że gdzieś trzeba zostać, no to generalnie 

najczęściej polecam tamto miejsce [...]. Bo tak jak mówię, dalej będę podkreślał, że 

architektura jest wyjątkowa, sam klimat jest mało spotykany no i ciężko by mi było 

drugie takie miejsce wskazać. [okoliczny przedsiębiorca] 

Jeśli chodzi o rozwój turystyki, to Miasteczko Galicyjskie jako zupełnie nowy obiekt  

z pewnością wywarło na nią pozytywny wpływ. Jak podkreśla przedstawiciel instytucji, Miasteczko 

oferuje kompleksową ofertę kulturalną, ale i gastronomiczną oraz noclegową, co może być 

szczególnie atrakcyjne dla osób, które zatrzymują się w Nowym Sączu w drodze do innych 

lokalizacji. Na ten aspekt zwróciło uwagę 88,5% mieszkańców miasta i 76,9% odbiorców instytucji. 

Zdaniem przedsiębiorcy współpracującego z Miasteczkiem, można dostrzec, że turyści 

odwiedzający placówkę zaglądają też do samego Nowego Sącza, a co za tym idzie, miasto powinno 

odczuwać, że zwiększają się sumy, które w nim pozostawiają w różnych punktach usługowych. 

Także większość przedsiębiorców (58,3%) objętych badaniem CATI dostrzega pozytywny wpływ 

placówki na rozwój turystyki. Należy podkreślić, że wśród podmiotów współpracujących  

z Miasteczkiem Galicyjskim, połowa przedstawicieli określa relacje z placówką jako zdecydowanie 

udane, a druga połowa jako zadowalające.  

Według przedstawiciela instytucji Miasteczko podniosło ogólną atrakcyjność Nowego Sącza, co 

wykorzystują m.in. władze miejskie czy powiatowe. Miasteczko można traktować jako wizytówkę, 

jako unikatowe miejsce, które warto pokazać zwłaszcza obcokrajowcom. 

[...] nawet kiedy przyjeżdżają delegacje oficjalne, zagraniczne, czy do miasta Nowego 

Sącza, do Ratusza, czy do powiatu delegacje zagraniczne. Chyba większość tych 

delegacji stały punkt pobytu w Nowym Sączu, to jest też odwiedzenie Miasta 

Galicyjskiego, więc władze lokalne Nowego Sącza czy powiatu też chwalą się tym 

miejscem, pokazując jako ciekawe miejsce, jako miejsce, które warto zobaczyć, warto 

odwiedzić itd. [instytucja kultury] 

Niektórzy badani przypuszczają także, że powstanie Miasteczka przekłada się na poprawę 

okolicznej infrastruktury, chociażby sportowej czy komunikacji publicznej. 

Tu mamy drogę Nowy Sącz-Grybów, Miasteczko i tu jest boisko. To jest takie lokalne 

jakiejś tam D, czy C klasy. [...] zauważyłem, że odkąd powstało to Miasteczko, to 

boisko się rozwija, coraz więcej ludzi, coraz więcej rzeczy, dużo ładniej to wygląda, 

coś się tam buduje, ktoś o to bardziej dba. [...] jest to dla mnie połączone. [...] może 

być powiązane z uwagi na tą dużą liczbę ludzi, która tam systematycznie przyjeżdża, 

pojawia się. [okoliczny przedsiębiorca] 

Możliwość organizowania wystaw w Miasteczku przyciąga też do Nowego Sącza nowe osoby, choć 

raczej nie na stałe. 

Sprowadzając to do wystawców tych różnych rzeczy, to powiedziałbym, że tak, z uwagi 

na, nawet strzelając po rejestracjach, że to bardzo dużo jest z południowej Polski, ale 

tak samo centralna Polska, powiedziałbym, że tak, że ma to przełożenie. [okoliczny 

przedsiębiorca] 
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Wpływy z podatków PIT i CIT, przychody budżetu miasta czy kwestia nowo powstałych podmiotów 

gospodarczych zostały szczegółowo omówione w rozdziale poświęconym BWA „Sokół”. Chcąc 

jednak zachować przejrzystość dokumentu w rozdziałach dotyczących poszczególnych instytucji, 

część danych zostanie powtórzona poniżej.  

W Nowym Sączu realizowano dwa projekty infrastrukturalne z zakresu kultury w latach 2007-2010: 

„Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki na Bursztynowym Szlaku w Nowym Sączu” oraz Budowa 

Miasteczka Galicyjskiego - realizacja II etapu”. W latach realizacji projektów, wpływy do budżetu 

Nowego Sącza z podatków od osób fizycznych utrzymywały się na podobnym poziomie (względem 

roku 2007 - rozpoczęcia inwestycji, zwiększyły się w 2010 roku o nieco ponad 4 mln zł). Dwa 

kolejne lata, po realizacji projektów, zaowocowały natomiast widocznym wzrostem omawianych 

wpływów - w roku 2012 odnotowano ich drugi, co do wysokości poziom na przestrzeni ostatnich 

14 lat - 70,6 mln zł. Podobnie, jak w większości pozostałych miast oraz gmin włączonych do analizy, 

rok 2013 wiązał się ze spadkiem dochodów z podatków PIT. Lata 2014-2017 natomiast, podobnie 

jak w przypadku chociażby Krakowa, oznaczały stały, stopniowy wzrost sumy wpływów  

z podatków od osób fizycznych.  

Wykres 214. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Obydwa projekty objęte badaniem na terenie Nowego Sącza („Budowa Miasteczka Galicyjskiego 

w Nowym Sączu - realizacja II etapu” oraz „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA 

BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sączu”) realizowane były w latach 2007-2010. Choć 

trudno określić rolę analizowanej instytucji we wzroście liczby nowo powstałych podmiotów  

w Nowym Sączu, warto odnotować, że dostępne dane statystyczne wskazują na powstanie w obrębie 

Nowego Sącza, w dwóch ostatnich latach tych inwestycji, większej liczby nowych podmiotów, niż 

w kolejnych latach, aż do roku 2017. Analizując cały okres 2009-2017 można dostrzec w tym 

zakresie tendencję spadkową.  

3
4
 1

0
3
 2

1
7

3
9
 4

9
6
 6

8
7

4
6
 8

2
0
 4

7
4

5
6
 3

4
9
 4

4
7

6
2
 5

8
6
 0

7
2

6
1
 7

7
2
 2

9
1

6
0
 6

1
7
 8

8
6

6
4
 8

1
1
 7

3
4

7
0
 6

6
2
 9

2
0

5
7
 0

4
7
 5

5
6

5
7
 6

2
0
 9

7
6

6
2
 7

5
8
 3

3
9

6
7
 3

4
0
 9

2
6

7
4
 7

0
4
 6

7
0

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

70 000 000

80 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etap przed projektami Etap realizacji inwestycji Etap działania instytucji



 

 468 

 nr strony 

Wykres 215. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach 

powiatu Nowego Sącza w latach 2009-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

opracowanie własne, dane GUS 

Choć niepodważalnych danych na temat wpływu nie dostarcza sama analiza baz REGON, 

potwierdzają go opinie społeczności lokalnej. Ponad 1/3 badanych mieszkańców zauważa, że 

Miasteczko Galicyjskie przyczyniło się do podejmowania innych inwestycji w regionie.  

Z kolei wzrost ceny nieruchomości w dzielnicy/miejscowości zaobserwowało 18,6% nowosączan. 

Zdecydowanie łatwiej budować twierdzenia na temat wpływu inwestycji na rozwój gospodarczy 

najbliższej okolicy analizując dane na temat powstałych podmiotów z sektora kreatywnego oraz 

kulturalnego. W latach 2006-18 powstało łącznie 203 nowych podmiotów - najwięcej w Sekcji J, 

informacja i komunikacja (58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych) oraz 

Sekcji M, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (71.11.Z - działalność w zakresie 

architektury). W latach po realizacji inwestycji odnotowano wzrost liczby podmiotów z sektora 

kultury i kreatywnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to ogólna tendencja w Polsce na 

przestrzeni ostatnich lat, co ma związek z rozwojem tych sektorów podyktowanym m.in. wsparciem 

zarówno na poziomie polityk lokalnych, jak i ponadregionalnych. 

Tabela 145. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  

w latach 2006-2018 w Nowym Sączu (2007-2010 lata realizacji projektu) 

RODZAJ 

DZIAŁALNOŚCI 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produkcja monet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Produkcja 

jubilerskich i 

podobnych 

wyrobów 

1 0 1 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 

Produkcja 

sztucznej biżuterii i 

wyrobów 

podobnych 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 

Wydawanie 

książek 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

Wydawanie gazet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydawanie 

czasopism i 

pozostałych 

periodyków 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozostała 

działalność 
0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 2 2 1 
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wydawnicza (m. in. 

katalogi i 

fotografie) 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie gier 

komputerowych 

0 1 0 0 2 1 1 7 0 5 4 1 0 

Działalność 

wydawnicza w 

zakresie 

pozostałego 

oprogramowania 

2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 

Działalność 

związana z 

produkcją filmów, 

nagrań wideo i 

programów 

telewizyjnych 

0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 2 

Działalność w 

zakresie nagrań 

dźwiękowych i 

muzycznych 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 

Nadawanie 

programów 

radiofonicznych 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nadawanie 

programów 

telewizyjnych 

ogólnodostępnych 

i abonamentowych 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Działalność 

związana z 

oprogramowaniem 
0 2 0 1 1 0 2 4 2 1 1 2 2 

Działalność w 

zakresie 

architektury 
2 3 2 2 3 0 0 0 1 5 4 2 1 

Działalność agencji 

reklamowych 
3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 5 2 

Działalność w 

zakresie 

specjalistycznego 

projektowania 

0 0 1 0 0 2 2 0 0 3 1 1 2 

Pozostała 

działalność 

profesjonalna, 

naukowa i 

techniczna, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowana 

(m. in. działalność 

związana z wyceną 

antyków i biżuterii) 

2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 

Działalność 

związana z 

wystawianiem 

przedstawień 

artystycznych 

1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

Działalność 

wspomagająca 

wystawianie 

2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
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przedstawień 

artystycznych 

Artystyczna i 

literacka 

działalność 

twórcza 

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Działalność 

obiektów 

kulturalnych 
1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

Suma 16 14 12 10 14 10 12 21 13 18 22 25 16 

źródło: opracowanie własne: CEiDG 

W ramach gromadzenia materiału badawczego dokonano również analizy aktywności zawodowej 

mieszkańców Nowego Sącza. Szczegółowe dane na ten temat, także w kontekście Miasteczka 

Galicyjskiego, zostały ujęte w rozdziale dotyczącym BWA Sokół w Nowym Sączu.  

Według badanych, Miasteczko Galicyjskie przyczyniło się do rozwoju lokalnej gospodarki Nowego 

Sącza. Respondenci zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej badania zwracali szczególną 

uwagę na rozwój turystyki, a co za tym idzie - bazy hotelowej, gastronomicznej i pojawienie się 

nowych miejsc pracy. Opinie te potwierdzają przedsiębiorcy, zauważając przy okazji, że rozwój 

miasta wpłynął także na zwiększenie się liczby imprez plenerowych.  

Wpływ inwestycji na kulturę 

O ile relacja pomiędzy instytucjami kulturalnymi a gospodarką jest niejednoznaczna, od placówek 

o charakterze kulturalnym w sposób naturalny oczekuje się oddziaływania na kulturę. Dlatego 

mieszkańcy Nowego Sącza zostali poproszeni o ocenę zmian w szeroko pojętej kulturze - 76,5% 

dostrzegło zmiany na lepsze, 4,1% uważa, że dokonały się zmiany na gorsze, a 19,4% nie dostrzega 

zmian w tym obszarze. 

Zdaniem mieszkańców instytucja pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej Nowego Sącza, w tym 41% 

jest zdecydowanie przekonanych o jej roli a 50,5% uważa, że raczej pełni ona istotną rolę. Z kolei 

7,5% wskazało odpowiedź „raczej nie”, 1% - „zdecydowanie nie”. Odbiorcy także uważają, że 

placówka pełni istotną rolę w ofercie kulturalnej Nowego Sącza (97,4% pozytywnych odpowiedzi). 

Samą ofertę Miasteczka Galicyjskiego odwiedzający oceniają bardzo dobrze lub dobrze 

(odpowiednio 72,5,% i 27,5% odpowiedzi). Nikt nie ocenił oferty negatywnie. Zdaniem aż 85% 

mieszkańców inwestycja podniosła prestiż Nowego Sącza a 95% poleciłoby odwiedzenie instytucji 

znajomym lub rodzinie. Przed realizacją inwestycji, 78,8% mieszkańców było skłonnych polecić 

odwiedzenie placówki. Bez wątpienia inwestycję można uznać za udaną, skoro niemal wszyscy  

z mieszkańcy gotowi byliby zaprosić do placówki swoich znajomych bądź rodzinę. 

Wykres 216. Istotność Miasteczka Galicyjskiego w ofercie kulturalnej Nowego Sącza w opinii odwiedzających 

placówkę 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Znaczenie instytucji w gminie oraz jej oddziaływanie na region ma związek nie tylko jej 

działaniami, ale również obecnością lub brakiem innych podmiotów kulturalnych w okolicy. 

Dlatego istotnym jest oszacowanie liczby instytucji kultury oddziałujących na otoczenie  

i określenie miejsca badanej placówki pośród nich. W odpowiedzi na pytania o najważniejsze 

instytucje kultury w okolicy, mieszkańcy wskazywali w pierwszej kolejności MCK „Sokół” (17,5% 

odpowiedzi), następnie Miejski Ośrodek Kultury (15,2%) oraz na równi Kino „Sokół” oraz 

Miasteczko Galicyjskie - po 13,9% wskazań. Miasteczko zajmuje wysoką trzecią lokatę  

z nieznaczną różnicą wskazań.  

Tabela 146. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców okolic Miasteczka Galicyjskiego 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

MCK Sokół  17,5% 

MOK 15,2% 

Kino Sokół 13,9% 

Miasteczko Galicyjskie 13,9% 

Muzeum Okręgowe 7,2% 

Kino Helios 5,4% 

Pałac Młodzieży 5,4% 

Nowosądecka Biblioteka Publiczna 4,0% 

Nowosądecka Mała Galeria  3,6% 

Teatr Nowy 3,1% 

Skansen 2,7% 

Teatr Nowy 1,8% 

Ratusz 1,8% 

Klub/dom seniora 1,8% 

Źródło: opracowanie własne 

Miasteczko Galicyjskie cechuje się unikatową architekturą w skali kraju (rekonstrukcja fragmentu 

zabudowy małomiasteczkowej z przełomu XIX i XIX wieku), a także wszechstronnością działań. 

Miejsce jest zarówno atrakcją turystyczną samą w sobie, jak i muzeum gdzie można poszerzyć 

swoją wiedzę o regionie. 

Mieszkańców korzystających z oferty Miasteczka Galicyjskiego (71,4%) zapytano, na ile instytucja 

zaspokaja ich potrzeby kulturalne - jedynie 3,2% uznało, że czyni to ona w pełni (tą odpowiedź 

wskazało dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn i jedynie z wykształceniem wyższym), 36,2% 

przyznało, że czyni to w znacznym stopniu a 46,8%, że w niewielkim. Natomiast 13,8% 

mieszkańców Nowego Sącza stwierdziło, że Miasteczko Galicyjskie w ogóle nie odpowiada ich 

potrzebom kulturalnym. Nie powinno dziwić, że instytucja ma szansę w większym stopniu 

zaspokoić potrzeby osób, które świadomie zdecydowały się do niej wybrać, niż okolicznych 

mieszkańców. Mimo to dysproporcja jest znacząca, ponieważ 98,2% odbiorców uznało, że oferta 

placówki jest dopasowana do ich potrzeb. W tej grupie negatywnej odpowiedzi udzielili jedynie 

mężczyźni. Niezwykle wysoki odsetek zadowolonych z oferty odbiorców wskazuje, że wizyta  

w Miasteczku Galicyjskim stanowi odpowiedź na ich oczekiwania. Należy zwrócić uwagę, że oferta 

nie do końca spełnia oczekiwania społeczności lokalnej. Mimo to ponad połowa mieszkańców 

(60,3%) która miała okazję przebywać w placówce (71,4%) deklarowała, że działalność Miasteczka 

Galicyjskiego wpływa na częstsze podejmowanie przez nich działalności edukacyjno-kulturalnej. 

Należy podkreślić, że powyższą odpowiedź najrzadziej wskazywały osoby w przedziale 15-24 lata 

z wykształceniem gimnazjalnym i niżej. 
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Instytucja może także motywować odbiorców do poszerzenia wiedzy. Większość odbiorców 

(92%) dostrzega w placówce tego rodzaju inspirację. Miasteczko Galicyjskie wzbudza również 

wśród odwiedzających potrzeby, które nie były wcześniej zaspokajane: poszerzenie własnej wiedzy 

- 16,7%, spędzanie czasu wolnego oraz przebywanie w ciekawych miejscach - po 11,1%. Natomiast 

38,9% badanych udzieliło pojedynczych odpowiedzi: połączenie przebywania z naturą i kulturą, 

relaks i dobre jedzenie, udział w większej ilości imprez, nie wiem, wykorzystanie multimediów, 

potrzeby kulturalne. Trzeba dodać, że 22,5% spośród badanych odbiorców nie zauważyło, żeby 

pojawiły się u nich nowe potrzeby w wyniku kontaktu z instytucją. 

Kwestia wpływu inwestycji na kulturę została także podjęta w badaniach jakościowych.  

W najprostszym i najłatwiej dostrzegalnym wymiarze inwestycja poprawiła infrastrukturę 

kulturalną w Nowym Sączu. Korzysta z niej nie tylko Muzeum Okręgowe, ale także szereg innych 

instytucji, podmiotów. W przestrzeni Miasteczka organizowane są wydarzenia kulturalne (choćby 

ze względu na walory akustyczne i wizualne tego miejsca). Jak podkreśla przedstawiciel instytucji, 

jej oferta jest tym samym uzupełniana o szereg ciekawych inicjatyw artystycznych, jak Małopolski 

Przegląd Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY czy plenery malarskie. W ten sposób, w ocenie 

przedstawiciela instytucji, Miasteczko przyczynia się do zwiększania potencjału kreatywnego 

całej społeczności Nowego Sącza.  

[...] jeżeli spojrzymy też na szereg wydarzeń organizowanych w tym miejscu  

i jakie podmioty organizują czy współorganizują to z Muzeum Sądeckim  

w Miasteczku Galicyjskim, to pokazuje, że takie miejsce było oczekiwane, potrzebne. 

[instytucja kultury] 

Korzystaniu z oferty kulturalnej Miasteczka, zwiększaniu zainteresowania kulturą jako taką sprzyja 

fakt, że wydarzenia kulturalne tam organizowane są „obudowane” także np. ofertą gastronomiczną. 

Sprawia to, że udział w tych wydarzeniach to de facto kompleksowa możliwość spędzenia czasu 

wolnego. 

Nie ma co się oszukiwać. Gdyby tam było powiedzmy tylko scena, krzesła i nie było 

nic więcej to albo by nikt nie przyszedł albo by ludzie przyszli dwie godziny posłuchali 

i wyszli i koniec. A tutaj mamy całe to miejsce plus gospoda, czyli miejsce, w którym 

można spokojnie coś zjeść. [współpracujący przedsiębiorca] 

Badani wskazują także, że oferta Miasteczka jest bardzo różnorodna i wiele osób znajdzie tam 

coś interesującego dla siebie, nawet w dziedzinach pozornie niezwiązanych z kulturą galicyjską. 

I ten profesjonalny artysta może się pokazać i amator, ludowy twórca, i folklor i też 

rockowe zespoły są, wszystko jest. [NGO] 

Podobnie, jak w przypadku Orawskiego Muzeum Etnograficznego, także Miasteczko Galicyjskie 

bywa oceniane jako miejsce wpisujące się i wzmacniające modę na kulturę ludową. 

Ja myślę, że ta inwestycja przede wszystkim pokazała, że kultura ludowa czy ten 

dorobek sądecki staje się trendy można powiedzieć. Zauważa się właśnie to 

zainteresowanie dla lokalnej społeczności, coraz częściej widać na przykład 

zastosowanie symboliki czy zastosowanie elementów… [NGO] 

Zrealizowanie inwestycji przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania społeczności lokalnej 

kulturą ludową, co z kolei wykorzystują lokalne podmioty gospodarcze produkujące różnego 

rodzaju gadżety.  

Myślę, że Miasteczko Galicyjskie było główną siłą, która spowodowała, że lokalna 

społeczność zainteresowała się tematyką regionalną jak również tematyką gwary, 

tematyką architektury i widać wyraźny wzrost zainteresowania, nawet można 

zobaczyć, jak wiele teraz firm i różnych instytucji, które zajmują się na przykład czy 

grawerowaniem powiedzmy symboli ludowych, czy firm, które tworzą jakieś naszywki 

nawet na podkoszulkach i na spodniach. [NGO] 
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Trudno jednoznacznie określić wpływ Miasteczka Galicyjskiego na kulturę. Mieszkańcy Nowego 

Sącza wymieniają instytucję, jako jedną z najważniejszych w ich otoczeniu, ale jednocześnie tylko 

niewielki odsetek jest w pełni zadowolony z oferty placówki. Warto zastanowić się czego brakuje 

społeczności lokalnej, aby podnieść tę statystykę. Badani w części jakościowej dostrzegają 

pozytywne zmiany przede wszystkim w zakresie zwiększenia się liczby wydarzeń kulturalnych 

angażujących mieszkańców i różnorodności oferty. 

Wpływ inwestycji na społeczeństwo 

Kolejny obszar problemowy ujęty w badaniu dotyczył charakteru oddziaływania badanych 

inwestycji na okolicę i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej. Dla 

oszacowania tego wpływu zwrócono się do mieszkańców Nowego Sącza i odbiorców instytucji, 

dokonano również analiz zmian struktury demograficznej, migracji i poziomu wykształcenia 

mieszkańców w związku z realizowaną inwestycja. 

Badani mieszkańcy Nowego Sącza zostali poproszeni o ocenę wpływu inwestycji na jakość życia 

mieszkańców. I tak 21,2% badanych oceniło go zdecydowanie pozytywnie, 45,2% raczej 

pozytywnie. Brak dostrzegalnego wpływu wyartykułowało 33,6% mieszkańców. Jeżeli chodzi  

o wpływ w konkretnych obszarach, należy podkreślić - zaobserwowany szczególnie przez 

mieszkańców - wpływ badanej instytucji na turystykę, co kolejny raz znajduje potwierdzenie  

w wynikach. Można zauważyć, że poza tym obszarem odwiedzający instytucję w swoich 

odpowiedziach bardziej pozytywnie od mieszkańców oceniają Miasteczko. 

Wykres 217. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Nowego Sącza 

i odbiorców Miasteczka Galicyjskiego155 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                           
155 Wpływ instytucji na zmiany w obszarze bezpieczeństwa oceniali jedynie odbiorcy placówki 
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Większość respondentów, uczestnicząca w badaniu jakościowym nie odnotowała, aby inwestycja 

wywarła znaczący wpływ na życie społeczności lokalnej, natomiast zakłada, że jeśli takowy 

wystąpił, to raczej miał pozytywny charakter. Jak podkreśla przedstawiciel samego Miasteczka,  

a potwierdzili to także inni badani, inwestycja stała się dla okolicznych mieszkańców czymś 

naturalnym, elementem przestrzeni, którą wykorzystują na co dzień. 

Obserwowałem to kiedyś, że przychodziły matki z dziećmi na spacery z wózkami. 

Widać, że jest piękna pogoda, mnóstwo dzieci biegających, nawet nie turystów, nie 

zwiedzających, tylko mieszkańców tych okolicznych domostw, bloków z części miasta. 

Dla nich to jest już coś naturalnego. To miejsce się tak wpisało w przestrzeń tej części 

miasta. [instytucja kultury] 

[...] bardzo dobra knajpa z bardzo dobrym jedzeniem. No i przyjemna atmosfera tej 

całej infrastruktury i starej architektury, odbudowane budynki, dostępność parkingu. 

Tak samo łatwy dojazd. [okoliczny przedsiębiorca] 

Z drugiej strony Miasteczko poszukuje nowych pomysłów na działania, które będą przyciągać do 

niego właśnie okolicznych mieszkańców, zainteresowanych zmieniającą się ofertą. Przykładem 

może być organizacja święta kawy we współpracy z kawiarniami, dystrybutorami kawy itd. 

Miasteczko ma w swojej ofercie kilka imprez rocznie, które przyciągają i turystów, i mieszkańców 

(zwłaszcza rodziny z dziećmi), mimo że ci drudzy dobrze znają już placówkę. 

[...] praktycznie kto ma dziecko to raz, dwa, trzy, kilka razy w tym Miasteczku jest  

w ciągu roku, dlatego, że naprawdę tych imprez jest dosyć sporo i one bezpośrednio 

wpływają na aktywność społeczną. Są stałe imprezy, są imprezy połączone, na 

przykład Miasteczko Galicyjskie i Rynek i zdarzyło się na przykład, [...] jeździ taki 

bodajże wagonik starodawny, który kursuje między jednym, a drugim i przewozi 

mieszkańców, turystów [...]. [współpracujący przedsiębiorca] 

Wiem, że mnóstwo ludzi jeździ na jarmark przedwielkanocny, przed Bożego 

Narodzenia na Miasteczko. Na te wydarzenia kulinarne, wiem, że mnóstwo jest ludzi. 

[samorząd] 

W ramach współpracy z urzędem pracy czy innymi podmiotami realizującymi działania z zakresu 

aktywizacji zawodowej, Miasteczko tworzy także możliwości dla osób zaliczanych do grupy 

zagrożonych lub wykluczonych społecznie. Nie są one raczej odbiorcami jego oferty, ale 

Miasteczko organizuje dla nich staże czy prace interwencyjne. 

To były np. grupy Romów. Nie pamiętam, jak się fachowo nazywa cały ten program, 

ale na pewno więźniowie tutaj też bywali, którzy wspierali jakoś porządkowo, zupełnie 

technicznie, ale nie jestem pewna. [...] I zawsze Miasteczko było otwarte na tego typu 

formy. Wydaje mi się, że na tyle, na ile możemy, to zawsze współpracujemy  

i współpracowaliśmy z takimi różnymi grupami osób wykluczonych społecznie. 

[instytucja kultury] 

Według przedstawiciela sektora pozarządowego, inwestycja w sposób mniej lub bardziej pośredni 

przyczyniła się do ożywienia w sektorze NGO, co wyraża się we wzroście liczby różnego rodzaju 

organizacji, przede wszystkim stowarzyszeń skupionych wokół promocji danej wsi czy danej 

aktywności. Czerpią one, według badanego, inspirację właśnie z działalności Miasteczka. Należy 

dodać, że zaangażowanie mieszkańców w działalność trzeciosektorową jest jednym ze wskaźników 

poziomu kapitału społecznego. Dlatego w analizie ujęto również liczbę organizacji pozarządowych 

z sektora kultury powstałych w danej lokalizacji po inwestycji. W Nowym Sączu odnotowano  

58 NGO, z czego 11 powstało po realizacji projektu w Miasteczku Galicyjskim156. 

                                                           
156 Opracowanie własne na podstawie http://bazy.ngo.pl/wyszukaj 
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[...] jeszcze 15 lat temu trudno było sobie wyobrazić taką ilość zwłaszcza 

stowarzyszeń, które są w swoich zadaniach statutowych bezpośrednio ukierunkowane 

do pielęgnowania właśnie tej tradycji czy kultury regionalnej i rzeczywiście można 

powiedzieć, że te stowarzyszenia pojawiły się jak grzyby po deszczu, nie sposób nawet 

zliczyć tych stowarzyszeń [...]. Myślę, że to jest właśnie pochodną również tej 

inwestycji Miasteczka Galicyjskiego, dlatego, że tam można przyjść, zobaczyć 

wszystko, doradzić się, skonsultować, myślę, że to jest dosyć ważne i każdy znajdzie 

coś przede wszystkim dla siebie, więc stąd to się przekłada na liczbę. [NGO] 

Ogólnie nastawienie społeczności lokalnej do inwestycji oceniane jest jako pozytywne. 

Pojawiające się pojedyncze negatywne głosy przedstawiciel instytucji przedstawia jako takie, które 

dotyczą zasadności inwestowania w kulturę w ogóle, w kontekście np. służby zdrowia. Nie odnoszą 

się one zatem bezpośrednio do funkcjonowania samego Miasteczka. 

[...] myślę, że każdy raczej jest zadowolony ze względu na to, że to jest i jest kolejna 

atrakcja, gdzie ktoś odwiedzający, jakiś turysta z Nowego Sącza ma kolejną rzecz, 

którą może zobaczyć. Może zobaczyć, jak to było kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Więc 

raczej na plus. [...] W końcu mamy coś, czym możemy się szczycić. Szczególnie 

zagraniczni turyści mogą zobaczyć tę kulturę polską od innej strony, a nie tylko PRL. 

[okoliczny przedsiębiorca] 

Na pewno jesteśmy dumni z tego, co mamy, na pewno uważam, że to nie są wyrzucone 

pieniądze, bo jest to dla mnie taka oaza spokoju dla wypoczynku, jest to znane  

w świecie na pewno, często filmowcy wykorzystywali, więc też jest taka nasza perełka 

historyczna. [NGO] 

Przedstawiciel samorządu wskazuje z kolei na dość prozaiczne i niekoniecznie związane  

z ofertą kulturalną przyczyny, dla których społeczność lokalna pozytywnie ocenia inwestycję. 

Na Miasteczku na pewno karczma, czyli mówimy o tych usługach gastronomicznych, 

czyli karczma i restauracja. I tam wiem, że też mieszkańcy z tego korzystają. 

[samorząd] 

Świadectwem oddziaływania instytucji na otoczenie jest m.in. zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury, czy choćby atmosfery sprzyjającej aktywizowaniu i integrowaniu mieszkańców. 

Celem tej części badania było również sprecyzowanie charakteru działań, które mogą świadczyć  

o oddziaływaniu inwestycji na życie społeczne. Mieszkańcy dostrzegają intensyfikację życia 

kulturalnego w miejscowości dzielnicy, potwierdzając słowa respondentów z badań jakościowych, 

którzy wspominali o nowo powstałych wydarzeniach kulturalnych i imprezach masowych 

skupiających społeczność lokalną. 
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Wykres 218. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Nowego Sącza w podanych 

obszarach. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Nowego Sącza dostrzegają różnorodne działania podejmowane przez Miasteczko 

Galicyjskie, które angażują społeczność lokalną. Przede wszystkim są to wspomniane wcześniej 

koncerty i różnego typu imprezy plenerowe. Stosunkowo niewielki odsetek (12%) mieszkańców, 

nie był w stanie wskazać żadnego działania angażującego lokalnych mieszkańców. 

Tabela 147. Działania podejmowane przez Miasteczko Galicyjskie angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Nowego Sącza 

INSTYTUCJA PROCENT WSKAZAŃ 

koncerty  16% 

pikniki  14% 

imprezy plenerowe, festyny, jarmarki  14% 

nie znam takich działań 12% 

kiermasze  11% 

pokazy starych aut  7% 

kociołek galicyjski  5% 

młodzi aktywni społecznie  4% 

wydarzenia dla dzieci  4% 

Źródło: opracowanie własne 

Do podobnych wniosków dochodzili respondenci w badaniu jakościowym. Realizacja inwestycji 

ma swoisty efekt integracyjny, który dotyczy skupiania różnorodnych osób i środowisk, na co 

dzień niewspółpracujących ze sobą, wokół promowania i kultywowania kultury sądeckiej.  

Myślę, że inwestycja związana z Miasteczkiem Galicyjskim przyczyniła się do 

zjednoczenia różnych środowisk wokół wspólnej sprawy, czego dowodem są 
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chociażby zjazdy Sądeczan organizowane w Starym Sączu, gdzie ludzie z różnych 

stron Sądecczyzny czy nawet Małopolski przyjeżdżają po to, żeby prezentować 

zarówno stroje czy tańce ludowe, zarówno kuchnię regionalną, widać to również, jak 

bardzo wykształciły się też takie środowiska, które koncentrują się wokół bardzo 

szczegółowego zagadnienia. [NGO] 

Integracja społeczności odbywa się także poprzez bardzo proste działania, polegające m.in. na 

wynajmowaniu przez Miasteczko sal dla rady osiedla na spotkania mieszkańców, które gromadzą 

200-300 osób. W tym znaczeniu same przestrzenie placówki mogą być czynnikiem sprzyjającym 

integracji. Przykładem mogą być również imprezy kulturalne organizowane w Miasteczku. 

Kojarzę jakieś imprezy, powiedzmy etniczne, to słowo mi przychodzi na myśl, znaczy 

takie folklorystyczne itd., rękodzieła. I też kojarzę było dużo ludzie i spoza Nowego 

Sącza i bardzo dużo ludzi z samego Nowego Sącza. [okoliczny przedsiębiorca] 

Każda instytucja kultury powinna zakładać do kogo chciałaby dotrzeć z ofertą. Instytucja powinna 

tak zbudować ofertę, by łączyć potrzeby społeczności lokalnej, z potrzebami potencjalnych 

turystów, czy grupami specjalistów w określonych dziedzinach. Dlatego kolejne pytanie skierowane 

do mieszkańców miało na celu oszacowanie, jak oceniają oni zasięg oddziaływania oferty placówki.  

Najwięcej mieszkańców przyznało, że inwestycja została zaplanowana z myślą o polskich turystach 

(41%) oraz mieszkańcach Małopolski (34,3%). Pozostałe wskazania przedstawiają się następująco: 

mieszkańcy gminy/dzielnicy - 17,1%, „dla wszystkich grup’’ - 6,1%, turyści zagraniczni - 1%. 

W opinii uczestników badania jakościowego, podobnie, jak w przypadku większości pozostałych 

analizowanych inwestycji, oferta Miasteczka w szczególny sposób dedykowana jest dzieciom  

i młodzieży, instytucja jest miejscem zaszczepiania pewnych wartości i tradycji. Towarzyszy temu 

przekonanie, że o ile dorośli są już w pewien sposób ukształtowani i oferta kulturalna nie do końca 

może odpowiadać ich preferencjom, o tyle inwestowanie w zajęcia dla młodego pokolenia to nie 

tylko podtrzymanie ciągłości regionalnej kultury, ale i wychowywanie sobie przyszłej publiczności. 

[...] jeżeli chodzi o wartość od strony mieszkańców, trudno mi się wypowiedzieć, co 

tutaj okoliczni mieszkańcy uważają za ważniejszą rzecz czy mniej ważną. Na pewno 

stawiamy na ten rozwój młodzieży. Mamy w swojej ofercie dużo działań pod dzieci, 

pod młodzież, gdzie próbujemy już od najmłodszych lat zaszczepić pewne wartości 

związane z kulturą. Przy okazji też przez specyfikę miejsca, te galicyjskie przesłanie 

nam też cały czas towarzyszy. [instytucja kultury] 

W celu oszacowania realnego wpływu placówki na mieszkańców, zapytano ich czy korzystają  

z oferty Miasteczka i tutaj okazało się, że - 71,4% mieszkańców odwiedziło placówkę, z czego 

46,2% uczyniło to kilkukrotnie, 25,2% było w nim jeden raz. Natomiast 22,7% spośród 28,6% osób, 

które nie skorzystały do tej pory z jego oferty, słyszało o instytucji. Jedynie 5,9% badanych nigdy 

nie słyszało o Miasteczku Galicyjskim.  

Osoby, które słyszały o Miasteczku Galicyjskim, ale nigdy w nim nie były, spytano o przyczynę 

niekorzystania z oferty instytucji. Najwięcej mieszkańców (37%) za powód podało brak czasu. 

Badani wskazali także inne odpowiedzi, nieznajdujące się w kafeterii - nie mam ochoty, zbyt krótko 

tu mieszkam (7,4%). Nikt nie wskazał jako przyczyny niepochlebnych opinii znajomych lub rodziny 

badanych, niedogodnej atmosfery oraz złego stanu zdrowia. 
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Wykres 219. Przyczyny niekorzystania z oferty Miasteczka Galicyjskiego przez mieszkańców Nowego Sącza 

 

Uwaga: Odpowiedzi na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość wybrać dowolną liczbę odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne 

Mieszkańcy Nowego Sącza zostali zapytani o to, jakich wydarzeń czy inicjatyw kulturalnych 

brakuje w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Większość z nich (35%) uznała, że w okolicy niczego 

nie brakuje, 27% wskazań dotyczyło koncertów, 6% warsztatów teatralnych. Pytanie miało 

charakter otwarty. Pozostałe wskazania artykułowane były przez pojedyncze osoby. 

Tabela 148. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Nowym Sączu w opinii mieszkańców 

BRAKUJĄCE INICJATYWY/WYDARZENIA  PROCENT WSKAZAŃ 

Żadnych wydarzeń nie brakuje  35% 

Koncerty 27% 

Warsztaty teatralne 6% 

Spotkania literackie 4% 

Spektakle teatralne 4% 

Wystawy, wernisaże 2% 

Trudno powiedzieć 2% 

Inicjatywy dla młodzieży 2% 

Wydarzeń dla dzieci  2% 

Sal koncertowych 2% 

Źródło: opracowanie własne 

Do tej pory w analizie oddziaływania Miasteczka Galicyjskiego na społeczeństwo skupiono się 

głównie na kwestiach związanych z integracją społeczną i subiektywnych odczuciach wywołanych 

w odbiorcach przez inwestycję. Odrębną kwestią podjętą w badaniu jest makrostrukturalna analiza 

zmian w strukturze społecznej jakie mogły się dokonać pod wpływem inwestycji. 

Zakładając, że inwestycje podejmowane w instytucjach kulturalnych mogą oddziaływać na strukturę 

wiekową ludności poprzez m.in. poprawę jakości życia, stworzenie możliwości do rozwoju 

zawodowego i osobistego, przeanalizowano, czy i w jaki sposób inwestycja w Miasteczku 

Galicyjskim wpływa na zmianę struktury demograficznej - zwiększenia w niej udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Analizy te, podobnie jak dotyczące listy absolwentów szkół 

wyższych prowadzono na poziomie miasta, zatem wyniki dla obu instytucji z Nowego Sącza są 
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tożsame i zostały zaprezentowane we wcześniejszej części raportu przy okazji omawiania pierwszej 

z inwestycji - BWA „Sokół”.  

Wpływ inwestycji na instytucję  

Zrealizowane w instytucjach projekty infrastrukturalne powinny z założenia oddziaływać nie tylko 

na infrastrukturę, ale poprzez nią zmieniać funkcjonowanie placówki. Zdecydowana większość 

(84,5%) odwiedzających Miasteczko Galicyjskie dostrzega zmiany w placówce na przestrzeni 

ostatnich 10 lat. Odnosząc się do charakteru tych zmian, respondenci dostrzegają przede 

wszystkim, że placówka otworzyła się na wszystkie grupy wiekowe. Odbiorcy zauważają, że  

w otoczeniu zaczynają być organizowane ciekawsze wydarzenia, co pokrywa się z opinią 

respondentów badań jakościowych, którzy podkreślali zwiększenie się liczby wydarzeń 

kulturalnych i różnego rodzaju imprez masowych.  

Wykres 220. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Miasteczko Galicyjskie na przestrzeni ostatnich 

10 lat 

 

Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowana większość odwiedzających (88,9%) przyznała, że były to zmiany konieczne, by 

placówka nie pozostawała w tyle za innymi. Odbiorcy mieli możliwość odniesienia się do sposobu 

wykorzystania przestrzeni przez instytucję, poziomu możliwości wykorzystania infrastruktury 

stworzonej dzięki inwestycji. Wszyscy odwiedzający (100%) pozytywie ocenili wykorzystanie 

przestrzeni Miasteczka Galicyjskiego, a mieszkańcy Nowego Sącza jedynie odrobinę mniej 

entuzjastycznie ocenili ten aspekt (87,9%). 

Odnosząc się do poszczególnych atrybutów inwestycji, niemal wszystkie zostały ocenione wysoko. 

Należy zaznaczyć, że w niemal każdym aspekcie odbiorcy udzielali bardziej pozytywnych 

odpowiedzi niż mieszkańcy. Wyjątkiem jest lokalizacja, którą niemal 1/3 mieszkańców ocenia 

negatywnie. Nie budzi to zdziwienia, ponieważ odbiorcy przyjeżdzającemu z zewnątrz jest obojętne 

w jakiej części Nowego Sącza zlokalizowane jest Miasteczko Galicyjskie. Natomiast mieszkańcy, 

prawdopodobnie mając świadomość, że Miasteczko położone jest na peryferiach Nowego Sącza, 

wskazali że może to być pewnego rodzaju dyskomfort. 
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Wykres 221. Ocena poszczególnych atrybutów Miasteczka Galicyjskiego - opinia mieszkańców Nowego 

Sącza oraz odbiorców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizę przestrzeni Miasteczka prowadzono również w ramach obserwacji157. Zadaniem tej części 

badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do 

potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich 

udogodnień jak np. kawiarnia, miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących 

odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie 

ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. Analizie poddane zostało 

również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz samej instytucji. 

Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do 

niesienia pomocy odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych 

przez instytucje, jak i poza wydarzeniami. W ramach badania dokonano obserwacji podczas 

wydarzeń zorganizowanych przez Miasteczko Galicyjskie, a także w dni pozaeventowe. Do 

obserwacji wydarzeń włączono wernisaż oraz koncert przeprowadzony w instytucji.  

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę aspekty przestrzenno-organizacyjne. Odnalezienie 

zarówno samej placówki, jak i wejścia do instytucji nie sprawiało trudności. Parking ulokowany 

przed placówką jest wystarczająco duży, odwiedzający nie mają problemu z zaparkowaniem. 

Odbiorcy bez przeszkód poruszają się po terenie Miasteczka. Wyraźne oznaczenia znajdują 

się zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektu. Przejrzyście oznakowany jest także dojazd do 

                                                           
157 Zadaniem tej części badania była ocena rozwiązań infrastrukturalno-organizacyjnych instytucji i ich dostosowania do 

potrzeb publiczności: w pierwszej kolejności poprzez ustalenie obecności lub braku takich udogodnień jak np. kawiarnia, 

miejsca siedzące dla osób oczekujących na wydarzenie lub chcących odpocząć podczas zwiedzania, szatnia, kasy, miejsca 

parkingowe, w drugiej poprzez oszacowanie ich funkcjonalności wynikającej z obserwacji osób z nich korzystających. 

Analizie poddane zostało również oznakowania elementów składających się na infrastrukturę budynków oraz samej 

instytucji. Obserwacją objęte zostały także osoby pracujące w instytucji, a ocenie poddana ich gotowość do niesienia pomocy 

odbiorcom. Obserwacje prowadzone były podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje, jak i poza wydarzeniami. 
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samej placówki. W Nowym Sączu jest wiele drogowskazów i map dojazdu kierujących 

potencjalnych odbiorców do instytucji. Dużym powodzeniem wśród gości cieszy się karczma 

oraz kawiarnia, w której można odpocząć po długim zwiedzaniu. Zarówno poddany obserwacji 

obiekt, jak i jego bezpośrednia okolica charakteryzowała się wysokim poziomem czystości.  

Kolejnym aspektem uwzględnionym podczas obserwacji było zachowanie odwiedzających, którzy 

zjawili się na wydarzeniach. Na wernisaż przybyło około 30-40 gości. Duża ich część była ze sobą 

zaznajomiona. Były to osoby zainteresowane tematyką ekspozycji, rozmowy i gesty wskazywały na 

zadowolenie z uczestniczenia w wydarzeniu. Z kolei koncert miał wyjątkowe znaczenie - był 

wydarzeniem charytatywnym. Pojawiło się na nim niewiele osób - około 20, co z żalem akcentował 

współorganizator wydarzenia (niezwiązany z Miasteczkiem). Większość gości zjawiła się wcześniej 

i skorzystała z kawiarni.  

Obserwacje prowadzone były także w dni, kiedy placówka nie organizowała specjalnych wydarzeń. 

W weekend placówkę odwiedziło więcej ludzi (kilkadziesiąt) niż w dzień powszedni (kilkanaście 

osób). Były to głównie rodziny z dziećmi oraz pary. Dużą atrakcją tego miejsca były opowieści 

personelu o każdym z dostępnych dla zwiedzających miejsc (np. pracownia krawiecka czy dawna 

remiza). Odbiorcy byli bardzo zadowoleni z pobytu, ciekawa wydała im się próba 

odzwierciedlenia wyglądu miasteczka dawnej Galicji. Jedyny mankament, jaki akcentowali 

goście dotyczył braku warsztatów rzemieślniczych, które w opinii badanych byłyby atrakcyjną 

formą edukacji i rozrywki.  

Badanych zapytano również o dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Uczestnicy badania ocenili, że Miasteczko jest otwarte na potrzeby osób z dysfunkcjami 

(uzyskano jedynie 49,4% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców dotyczących niepełnosprawności 

ruchowych i 87,9% wskazań odbiorców, 78,9% pozytywnych odpowiedzi mieszkańców w zakresie 

otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie i 78,5% wskazań odbiorców, 80,6% 

mieszkańców deklarowało otwartość na głuchoniemych, 70,4% wskazań odbiorców, 73,7% 

mieszkańców wyraziło otwartość na potrzeby niewidomych i niedowidzących, 66,1% wskazań 

odbiorców).  

Celem badania było także ustalenie otwartości instytucji na potrzeby różnych grup wiekowych.  

W tym przypadku, 96,8% mieszkańców i 97,7% odbiorców uważa, że placówka jest otwarta na 

seniorów, a 92,9% mieszkańców i wszyscy odbiorcy dostrzegają jej otwartość na dzieci. Tak 

wysokie oceny nie powinny budzić wątpliwości, biorąc pod uwagę podobnie entuzjastyczne 

odpowiedzi na pytanie o zmiany na przestrzeni 10 lat, gdzie zarówno mieszkańcy Nowego Sącza, 

jak i odbiorcy placówki wskazali, że Miasteczko Galicyjskie otworzyło się na potrzeby wszystkich 

grup wiekowych. 

Badani postrzegają Miasteczko Galicyjskie, jako instytucję otwartą na potrzeby odbiorców, 

konsultującą swoją ofertę. Zdecydowana większość 94,9% odbiorców udzieliło odpowiedzi 

twierdzącej na pytanie o otwartość placówki, a 89,9% mieszkańców uważa, że Miasteczko 

Galicyjskie wsłuchuje się w ich sugestie158.  

Mieszkańcy zostali zapytani również o stosunek poniesionych kosztów do społecznej użyteczności 

inwestycji. I tak 46,2% uczestników badania uznało, że jest to inwestycja potrzebna i dobrze, że 

została zrealizowana, a 44,9% dostrzega jej przydatność, ale uważa, że są inne bardziej potrzebne. 

Jedynie 6,7% respondentów określiło inwestycję jako mało przydatną, 1,1% uznało inwestycję za 

zupełnie niepotrzebną. 

Odbiorców również poproszono o wskazanie czy inwestycja była społecznie potrzebna - i tutaj - 

78,1% badanych uznało, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że została zrealizowana,  

a 19,8% uważa, że jest to inwestycja przydatna, ale są inne bardziej potrzebne. Jedynie 2,1% 

stwierdziło, że jest to inwestycja mało przydatna, nikt nie zadeklarował jej zupełnej nieprzydatności. 

                                                           
158 Należy jednak podchodzić do tej deklaracji z dystansem, ponieważ, pomimo próśb ankieterów o nie branie pod uwagę 
bieżącej ankiety, badani mogli pozostawać pod wrażeniem bieżącego badania. 
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Reasumując, odbiorcy lepiej niż mieszkańcy ocenili przydatność inwestycji, co nie powinno dziwić. 

Mieszkańcy przebywający na co dzień w mieście, prawdopodobnie byliby w stanie wskazać inne, 

również potrzebne inwestycje. Mimo wszystko Miasteczko Galicyjskie zostało dobrze ocenione 

przez obie grupy respondentów 

Odbiorcy zostali też zapytani o to, czy planują odwiedzić instytucję ponownie - 92,8% udzieliło 

odpowiedzi twierdzącej. Badani deklarują również, że byliby skłonni polecić odwiedzenie placówki 

innym. Taką deklarację złożyło 97,5% badanych. Natomiast na pytanie o chęć polecenia wizyty  

w placówce zanim została zrealizowana inwestycja, odpowiedzi pozytywnej udzieliło 61% 

badanych. Warto zaznaczyć, że 34,7% nie znało placówki przed inwestycją. Mieszkańcy zapytani  

o to, czy poleciliby odwiedzenie placówki znajomym czy rodzinie przed realizacją inwestycji 

odpowiedzieli pozytywnie (78,8%), natomiast po realizacji inwestycji skłonnych polecić placówkę 

było 95,1% mieszkańców. 

Uczestnicy badania mieszkający poza Nowym Sączem zostali zapytani, czy chcieliby by w ich 

miejscu zamieszkania były realizowane takie inwestycje jak Budowa Miasteczka Galicyjskiego  

i tutaj aż 94,2% odwiedzających placówkę udzieliło odpowiedzi twierdzącej.  

Działaniami dopełniającymi projekt infrastrukturalny są odpowiednia promocja i efektywna 

komunikacja z otoczeniem. Te zagadnienia zostały opisane szerzej w analizie medialnej, która 

stanowi osobny rozdział raportu. W tym miejscu zostaną zaprezentowane jedynie dane wynikające 

z ocen respondentów. 

Ponad połowa odwiedzających placówkę trafiła do niej dzięki znajomym i rodzinie. Z jednej strony 

jest to pozytywny sygnał, wskazujący, że osoby które skorzystały z oferty Miasteczka 

Galicyjskiego, zachęcają do tego samego swoich najbliższych. Z drugiej może być to sygnał dla 

instytucji, aby zastanowić się nad inną formą reklamy, która przyciągnęłaby szersze grono 

odbiorców. Najmniej osób dowiedziało się o placówce z tradycyjnych mediów, jak telewizja  

i radio, co wydaje się być dobrym kierunkiem.  

Wykres 222. Źródło, z którego odwiedzający Miasteczko Galicyjskie dowiedzieli się o istnieniu placówki 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

W celu oszacowania, w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na upowszechnianie wiedzy  

i informacji o nowej ofercie (będącej pochodną projektu) instytucji, zapytano odbiorców również  

o to, jakie kanały komunikacji ich zdaniem wykorzystuje Miasteczko Galicyjskie. 
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Wykres 223. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Miasteczko Galicyjskie w opinii odwiedzających 

placówkę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Wskazania na tym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź 

Źródło: opracowanie własne 

Na pierwszym miejscu w odpowiedziach pojawił się Internet i media społecznościowe. Warto 

zaznaczyć, że informacje na temat Miasteczka incydentalnie pojawiają się w tzw. mediach 

lifestylowych, co zwiększa krąg potencjalnych odbiorców oferty instytucji. 

W ramach analizy komunikatów medialnych interpretacji ilościowej poddano 1961 komunikatów, 

jakościowej 121 opublikowanych od 2007 do końca 2016 roku. Większość materiałów medialnych 

miała zasięg regionalny (71,1%). W przypadku publikacji na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE 

dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 2 155 zł. Sumaryczne AVE dla wszystkich 

komunikatów 4 141 387 zł, czyli tyle instytucja musiałby wydać za analogiczne do analizowanych 

publikacje w formie reklamy. Średni poziom ich dotarcia (liczba potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 43 991 osób. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to 86 045 977 osób. 

Działalność Miasteczka Galicyjskiego i realizowany w nim projekt „Budowa Miasteczka 

Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja II etapu” są prezentowane w analizowanych 

komunikatach medialnych w sposób neutralny.  
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Jak ocenia przedstawiciel instytucji, inwestycja nie wpłynęła znacząco ani na sposób promowania 

oferty Muzeum, ani na wykorzystywanie w tym celu nowych technologii. Muzeum posiada stronę 

internetową oraz profil na Facebooku, w planach jest utworzenie odrębnego profilu dla Miasteczka 

(a także na Instagramie oraz uruchomienie strony internetowej). Muzeum nie zatrudnia osoby, która 

byłaby odpowiedzialna za marketing internetowy, a sam jego przedstawiciel ocenia, że pod tym 

względem instytucja powinna działać sprawniej. Mimo to, mieszkańcy pozytywnie oceniają ten 

aspekt (71,9% pozytywnych odpowiedzi). 

[...] to jest nasza słaba strona, że mamy mało środków na [...] promocję 

marketingową. To są w tym momencie duże środki. Jeżeli chcemy wejść, przebić się, 

już nie mówię o regionie, ale mówię o makroregionie czy w ogóle skala województwa, 

skala Polski, gdzie każda kampania jest bardzo droga, nie mówię o kampaniach 

telewizyjnych, które dla naszej instytucji są nieosiągalne. [instytucja kultury] 

W tym kontekście przedstawiciele instytucji podkreślają znaczenie współpracy podejmowanej  

z różnymi środowiskami, która w sposób niemal bezkosztowy przekłada się na promocję oferty 

instytucji. W tym kontekście wspominają o realizacjach filmowych i telewizyjnych w Miasteczku, 

o goszczeniu w nim kolejnej już edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego czy o wizytach 

pojedynczych osób, które, zadowolone z pobytu, zachęcają do odwiedzenia Miasteczka kolejne 

grupy.  

Osoby niezwiązane bezpośrednio z działalnością Miasteczka surowo oceniają jego działalność 

promocyjną. Co ważne, odnoszą się przy tym nie do promowania oferty na skalę ogólnopolską, ale 

lokalną, do informowania o wydarzeniach w placówce samych mieszkańców Nowego Sącza. 

Promocji jest totalnie za mało. Myślę, że promocja jest bardzo ograniczona. Szczerze, 

to o imprezach przeważnie się ludzie dowiadują w dzień imprezy jak już jest impreza, 

jak ktoś przyjeżdża. [...] więc reklamy - totalnie klapa. Marketingowo po prostu 

porażka totalna. [...] z rozpędu samej idei jakby działania i ludzi, którzy chcą się tam 

wypromować, oni sami to napędzają, ale żeby ktoś stamtąd wyszedł do ludzi, zachęcał 

czy coś takiego, kompletnie nie. [okoliczny przedsiębiorca] 

Wielu badanych wspomina, że o wydarzeniach organizowanych w Miasteczku dowiaduje się 

zwykle „pocztą pantoflową”, istnieje zatem ryzyko, że osoby niezwiązane z Miasteczkiem  

i różnorodnymi inicjatywami skupionymi wokół niego, mogą się nie dowiedzieć o jego ofercie. 

Podobnie niekorzystną ocenę sposobu promowania Miasteczka formułują uczestnicy wywiadu 

grupowego, zgodnie stwierdzając, że choć jest to jedna z największych atrakcji Nowego Sącza, to 

osoby z zewnątrz trafiają do niej zwykle przez przypadek. Tym samym nie przekłada się ona  

w pełni na wzrost atrakcyjności turystycznej zarówno lokalnie, jak i regionalnie. 

Bardziej entuzjastycznie do tej kwestii ustosunkowali się odbiorcy w badaniu ilościowym. 

Odnosząc się do tego, czy inwestycja przyczyniła się do upowszechniania wiedzy i informacji  

o nowej (poinwestycyjnej) ofercie placówki pozytywną opinię wyraziło 97,7% badanych (z czego 

50% - raczej tak, 47,7% - zdecydowanie tak). Jedynie 2,3% badanych uznało, że inwestycja raczej 

nie wpłynęła na upowszechnienie wiedzy i informacji o nowej ofercie. Mieszkańcy mniej 

pozytywnie odnieśli się do tej kwestii. Zdaniem 76,1% projekt zrealizowany w Miasteczku 

Galicyjskim przyczynił się do upowszechniania wiedzy i informacji o nowej ofercie placówki. 

Większość odwiedzających instytucję, wybrała się do placówki ze względu na konkretne 

wydarzenie i tematykę prezentowaną przez instytucję. 
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Wykres 224. Motywacja odwiedzających Miasteczko Galicyjskie do skorzystania z oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Celem badania było również zweryfikowanie jaki rodzaj odbiorcy korzysta z oferty placówki.  

W przypadku Miasteczka Galicyjskiego ponad połowa badanych odwiedziła placówkę pierwszy raz 

- 52,3%. Niemalże co 4 badany (25,2%) odwiedza placówkę kilka razy w roku (co wskazywało 

więcej kobiet, w stosunku do mężczyzn), 12,6% było w Miasteczku Galicyjskim kilkukrotnie  

w swoim życiu. Stali bywalcy placówki to osoby odwiedzające Miasteczko 1-3 razy w miesiącu - 

7,2% oraz raz w tygodniu - 2,7%.  

Badanie zakładało także zbadanie jaka jest aktywność kulturalna odbiorców oferty instytucji. 

Odbiorcy zostali zapytani o to, jak często biorą udział w życiu kulturalnym. Wśród odpowiedzi 

badanych przeważała odpowiedź „kilka razy w miesiącu” - 26,5%. Po 24,8% badanych wskazało 

na odpowiedź „raz w miesiącu” oraz „raz w roku lub rzadziej”, 13,6% spośród badanych uczestniczy 

w wydarzeniach kulturalnych kilka razy w roku. Natomiast 6% to stali bywalcy wydarzeń 

kulturalnych - raz w tygodniu lub częściej, 4,3% badanych nie umiała się zdecydować na odpowiedź 

zaznaczając „trudno powiedzieć”. Deklaracje uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych pokrywają 

się z deklaracjami uczestnictwa w ofercie Miasteczka. Można to zaobserwować zwłaszcza wśród 

respondentów, którzy raz w tygodniu bądź częściej korzystają z usług kultury. 

Tabela 149. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Miasteczka Galicyjskiego przez odbiorców 

placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych 

MG 
RAZ W 

TYGODNIU 

LUB CZĘŚCIEJ 

KILKA RAZY 

W MIESIĄCU 

RAZ W 

MIESIĄCU 

KILKA RAZY 

W ROKU 

RAZ W 

ROKU LUB 

RZADZIEJ 

Raz w tygodniu 20% 0% 4% 3,8% 0% 

1-3 razy w miesiącu 20% 9,7% 4,0% 7,7% 0% 

Kilka razy w roku 0% 29% 20% 34,6% 25% 

Byłem/am 

kilkukrotnie w 

swoim życiu 

0% 12,9% 12% 3,8% 8,3% 

Jestem tu po raz 

pierwszy 
60% 48,4% 60% 50% 66,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując zasięg bezpośredniego oddziaływania Miasteczka Galicyjskiego, 40% odbiorców to 

mieszkańcy województwa małopolskiego, 37,6% badanych to osoby mieszkające w Nowym Sączu, 

20,8% badanych mieszka poza województwem małopolskim. Po 0,8% badanych przyznało, że 

mieszka za granicą, ale pochodzi z Polski oraz mieszka i urodził/a się za granicą.  
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Wykres 225. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Inwestycja przyczyniła się do poszerzenia oferty kulturalnej, jednak pojawił się też zarzut, że na 

terenie instytucji brakuje „życia”. 

W opinii uczestników badania fokusowego Miasteczko Galicyjskie powinno zostać „ożywione”, np. 

poprzez organizację warsztatów rzemieślniczych lub zatrudnienie pracowników, którzy  

w godzinach otwarcia placówki będą wyrabiać różne przedmioty. Co ciekawe, mieszkańcy biorący 

udział w badaniu ilościowym najczęściej wskazywali, że niczego im w Nowym Sączu nie brakuje, 

a jeśli już - wskazywali raczej koncerty i wydarzenia plenerowe. 

Gdyby tu na przykład przyjechało 500 artystów rzemieślników i prezentowali swoją 

biegłość w danym rzemiośle, to ludzie by tu przyjechali nie tylko ze Sącza 

niewątpliwie, prawda? Z Krakowa, Warszawy. Żywa sztuka ludowa czy rzemiosło 

piękne, rzemiosło artystyczne żyjące, żywe, że to może zobaczyć. Nie tylko, że warsztat 

ma w jednej jakiejś dziedzinie. [FGI] 

Placówka kojarzy się badanym z leniwcem (ponieważ w placówce leniwie życie płynie, a czas się 

zatrzymał, tak jak w Galicji), koniem huculskim (ponieważ kojarzy się z Karpatami, Galicją, jest 

stąd, przyjazny ludziom), koniem (jako piękne zwierzę do galopu, powiewu, szybkości), 

niedźwiedziem (jako obiekt atrakcyjny, ale ospały - przesypiający zimę) oraz bocianem (jako 

zwierzę przy domach, na kominach).  

Ale konkretnie hucuł. […] Raz, bo jest karpacki, bo jest galicyjski, bo jest stąd, bo jest 

taki trochu… To Miasteczko jest takie trochu jak ten koń. Leniwe, przyjazne ludziom. 

[FGI] 

Przed projektem Miasteczko według uczestników badania fokusowego miało walor edukacyjny oraz 

poznawczy. Obecnie instytucja kultury postrzegana jest, jako atrakcyjna, seksowna, ponętna, 

wielokulturowa oraz funkcjonalna. Wynika z tego, że inwestycja przyczyniła się do zmiany 

postrzegania Miasteczka, jako miejsca, w którym nie tylko można poszerzyć wiedzę, ale także 

można połączyć zwiedzanie z atrakcyjnym odpoczynkiem. 

Co ciekawe, obok opinii dotyczących konieczności ożywienia Miasteczka pojawiają się i takie, które 

wskazują, że owa „galicyjska leniwość” to zaleta tego miejsca. Niektórzy spośród badanych 

podkreślają, że odwiedzając Miasteczko, szukają odskoczni od szybkiego tempa współczesnego 

życia. 

Ale miasteczko musi być Miasteczkiem też nie może być w każdy weekend impreza  

i tak dalej, bo są ludzie, którzy potrzebują Miasteczka dla wyciszenia, odskoczni. 

[NGO] 
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Sama idea zrobienia była bardzo fajna, bo jest to jak gdyby nawiązanie do, większość 

jest budynków, które kiedyś istniały, bo były w projektach. Szczególnie sam ratusz, 

który miał być w Starym Sączu. No i dla mnie jest to taka odskocznia, można się  

w lecie wybrać, pozwiedzać coś. Poobcować jak gdyby trochę w innym świecie, 

odrealnionym już troszeczkę od tego, do którego jesteś my przyzwyczajeni. 

[współpracujący przedsiębiorca] 

Ważnym aspektem funkcjonowania Miasteczka, zwłaszcza w opinii przedstawicieli instytucji, jest 

szeroko zakrojona współpraca z różnorodnymi podmiotami. Jej efekty są dostrzegalne nawet 

dla osób niezwiązanych bezpośrednio z placówką. 

[...] widząc po tym, ile tam rzeczywiście się dzieje różnych imprez, to myślę, że są 

skorzy do współpracy. [okoliczny przedsiębiorca] 

Jeden z badanych przedstawicieli podmiotu współpracującego z Miasteczkiem ocenił wręcz, że 

kwestia zwiększenia możliwości współpracy z instytucją należy do największych atutów 

zrealizowanej inwestycji. Należy przypomnieć, że przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu typu 

CATI pozytywnie wypowiadali się o współpracy z placówką. 

Jest to przedsięwzięcie, które przede wszystkim pozwala na szerszą współpracę  

z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Dlaczego to jest takie ważne? 

Dlatego, że miasteczko galicyjskie wykształciło pewną infrastrukturę  

i pewną logistykę, która później pomaga takim instytucjom, jak nasza, udostępnia 

miejsce, udostępnia pewne możliwości czy środki do tego, żeby wspierać tak jak 

powiedziałem, w naszym przypadku najważniejsza sprawa kulturę ludową i dorobek 

historyczny właśnie tej Ziemi Sądeckiej. [NGO] 

Również przedstawiciel instytucji podkreśla, że od samego początku funkcjonowania Miasteczku 

przyświecał cel, aby prowadzić szeroką współpracę zwłaszcza z trzecim sektorem. 

Z trzecim sektorem, z NGO-sami. Ta współpraca jest bardzo bogata. Od początku 

stawialiśmy na tę współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami czy w ogóle różnymi 

organizacjami pozarządowymi.[instytucja kultury] 

Przykładem tej współpracy może być np. przedszkole prowadzone przez fundację na terenie 

Miasteczka, zatrudnianie stażystów, którzy objęci są programami wsparcia przez fundację, 

współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w zakresie tworzenia oferty dedykowanej seniorom. 

Miasteczko współpracuje także z podmiotami z branży kreatywnej, przykładem jest realizacja na 

jego terenie filmu „Papusza”, spektaklu „Rewizor” dla Teatru Telewizji Polskiej czy organizacja 

spektaklu Teatru Słowackiego z Krakowa. Przedstawiciel instytucji podkreśla także dobrą 

współpracę z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, lokalnymi instytucjami kultury, która 

polega na wymianie zasobów (niefinansowych, np. udostępnianie przestrzeni, sprzętu), na wspólnej 

realizacji projektów, organizowaniu staży, wolontariatu. W miarę możliwości i potrzeb współpraca 

jest prowadzona długoterminowo. Miasteczko jest zatem postrzegane przez większość badanych 

jako instytucja otwarta, elastyczna, niezamykająca działań w sztywnych ramach. 

Jeżeli ja mam jakiś pomysł jako inicjatywa społeczna, ja tam idę i zawsze się znajdzie 

rozwiązanie, zawsze się znajdzie jakąś dziurę, oni zawsze coś zaproponują, zawsze są 

elastyczni na propozycje. [NGO] 

Jeśli chodzi o zmiany, jakie zaszły pod wpływem projektu w sytuacji pracowników instytucji, to 

przede wszystkim utworzono 20 nowych miejsc pracy. Minusem jest poziom wynagrodzenia, co 

jest zresztą typowe także dla innych badanych instytucji kultury. Muzeum finansuje się przede 

wszystkim z dotacji organizatora, której wysokość nie umożliwia zaoferowanie wyższych 

wynagrodzeń. 

Akurat my tu nie zatrzymamy pracowników, którzy przyszliby do pracy do naszego 

Muzeum tylko dlatego, żeby dobrze zarabiać. To nic z tych rzeczy. My nie jesteśmy  
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w stanie zagwarantować dobrych zarobków pracownikom przy obecnych realiach, 

gdzie tak jak mówiłem, ta kultura jednak jest na końcu w pewnym łańcuchu. 

[instytucja kultury] 

Jednocześnie przedstawiciele instytucji deklarują, że zatrudniona kadra ma duże doświadczenie  

i kwalifikacje, co bezpośrednio wpływa na model zarządzania, w tym zarządzanie zespołem  

w samym Miasteczku, który jest zbliżony do modelu demokratycznego. Sami pracownicy,  

z powodu różnorodności inicjatyw realizowanych w Miasteczku, podnoszą swoje kompetencje, 

m.in. w zakresie posługiwania się językami obcymi czy obsługi klientów z niepełnosprawnościami. 

Nie słuchać takich pracowników, nie słuchać ich opinii i tego, co oni z kolei słyszą od 

naszych odbiorców, byłoby błędem, dużym błędem. Więc absolutnie tak, to jest za 

każdym razem konsultowane, omawiane, czy np. podczas takich spotkań wcześniej, 

przed danym wydarzeniem, przed daną formą. Po prostu są takie spotkania, na 

których omawiamy co będzie i jak będzie realizowane. A w ślad za tym po też często 

omawiamy to, co było dobrze i to co było źle oczywiście. [instytucja kultury] 

Inwestycja spowodowała, że w strukturze Muzeum Okręgowego wyodrębniono osobny dział, który 

zajmuje się prowadzeniem Miasteczka Galicyjskiego, posiada własnego kierownika i jest 

dostosowany do specyfiki działalności Miasteczka, różniącej się od pozostałej działalności instytucji 

chociażby tym, że jest całodobowa. 

Wpływ projektu na środowisko naturalne 

Zrealizowany projekt nie był inwazyjny w odniesieniu do środowiska przyrodniczego. Inwestycja 

nie naruszyła walorów środowiska, nie stanowiła ingerencji w faunę i florę.  

Badani raczej nie dostrzegali, aby inwestycja miała znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze,  

a jeśli już, to był on oceniany pozytywnie. Podkreślano zarówno kwestię uporządkowania 

przestrzeni, jak i wpisywania się Miasteczka w okoliczną przyrodę, co jest raczej efektem  

o znaczeniu estetycznym, a w mniejszym stopniu ekologicznym, choć i tak wartym docenienia. 

[...] sam ten teren został sensownie zagospodarowany, kwestia tych wszystkich wód 

opadowych, gospodarka ściekowa, to zdecydowanie powiedziałbym, że jest jakiś 

pozytywny efekt, że to się tam znalazło akurat w tym miejscu. Jest to po prostu bardzo 

uporządkowane i bardzo ładne gra z ta otaczającą przyrodą. [okoliczny 

przedsiębiorca] 

Wpływ projektu na rynek sztuki 

Według badanych biorących udział w wywiadzie grupowym, inwestycja nie miała wpływu na rynek 

sztuki. Wyjątkiem był jeden z uczestników, który uważa, że poprzez umożliwienie realizacji wystaw 

różnym artystom, daje się im szansę zarobkowania, co wpływa na sam rynek sztuki. Nikt nie 

odnotował faktu istnienia na terenie Miasteczka sklepu z antykami, którego działalność opiera się 

na sprzedaży obrazów lokalnych, już nieżyjących artystów.  

Przedstawiciel instytucji potwierdził, że Miasteczko współpracuje z artystami i bardzo często jest to 

współpraca niefinansowa, w ramach której to artyści zabiegają o możliwość zorganizowania 

wystawy swoich prac na terenie Miasteczka, co pozwala im poszerzyć swoje portfolio. Finansowy 

wymiar przyjmuje natomiast współpraca polegająca na organizacji np. koncertu, za który muzycy 

otrzymują wynagrodzenie.  

Co do wpływu inwestycji na rynek sztuki jako taki, to przedstawiciel instytucji podkreśla, że jest 

jeszcze zbyt wcześnie na ocenę tej kwestii. 

Jeszcze też jest chyba za wcześnie by o tym mówić. [...] To jest proces akurat, który 

musielibyśmy ocenić w perspektywie dłuższej. 10 lat czy 8 jest stanowczo za mało. 

[instytucja kultury] 
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Z drugiej strony wskazuje się, że Miasteczko wytwarza obiekty czy dzieła kultury lub przyczynia 

się do ich produkcji: 

Bardzo wiele. W sumie to bardzo wiele, bo cały czas jest inspiracją, to po pierwsze. Po 

drugie same nasze potrzeby powodują, że większość rzeczy, może nie większość, ale są 

rzeczy, które są tworzone specjalnie na te potrzeby, tutaj tego miejsca. Chociażby 

takie, które możemy zobaczyć po prostu gołym okiem, chociażby stragany, które ktoś 

musiał dla nas stworzyć. Ktoś powie tak, przecież to jest czyste stoisko handlowe. No 

nie, u nas to jest jak jakieś dzieło, bo ono jest na wzór poprzednich starych fotografii. 

To jest wszystko praca w drewnie, to nie jest plastik, to nie jest aluminium. [instytucja 

kultury] 

Podobną opinię, gdzie wpływ Miasteczka na rynek sztuki jest rozumiany bardzo szeroko, wyraził 

przedstawiciel sektora pozarządowego: 

Trzeba by zadać pytanie ile obrazów wymalowano gdzie Miasteczko Galicyjskie 

namalowane, ile wykonano zdjęć na terenie Miasteczka Galicyjskiego i ile poszło  

w świat. Ile wydano książek, ile zrobiono jarmarków, ile zrobiono wystaw, wernisaży  

i spotkań. Uważam, że tego jest bardzo dużo. [NGO] 

Instytucja ma w planach także uruchomienie rezydentury, przede wszystkim na artystów-

rzemieślników (np. współpracującego z nią snycerza). 

Ocena projektu z perspektywy czasu 

Większość badanych ocenia, że projekt można rozpatrywać w kategoriach sukcesu. Biorąc pod 

uwagę duże nakłady inwestycyjne - zwracają się one przede wszystkim poprzez promocję kultury 

ludowej, zainteresowanie nią społeczności lokalnej i regionalnej, pobudzenie środowiska 

pozarządowego i biznesowego. Miasteczko wpisało się już na stałe w życie Nowego Sącza. 

Więc tutaj uważałbym, że ta inwestycja przełożyła się rzeczywiście na wzrost 

świadomości osób, że warto promować kulturę ludową, że można na tym nie stracić  

w pewnym sensie, a z drugiej strony no wzrost zainteresowania osób czy mieszkańców 

Sądecczyzny, ta świadomość tej małej ojczyzny i wszystko, co się za tym wiąże, to myślę, 

że należy to uznać za sukces. [NGO] 

Stała się w tym momencie już takim, jak gdyby wrośniętym, starym drzewem. W ten 

sposób. Na początku obserwowali co z tego wyrośnie, w tej chwili już jest zakorzenione 

jak gdyby i wpisała się w pejzaż miasta [...]. [współpracujący przedsiębiorca] 

Miasteczko Galicyjskie, w porównaniu z innymi instytucjami kultury, jest uważane za placówkę 

wyjątkową. 

Jest różnica między Galerią a Miasteczkiem, co tu dużo mówić. Miasteczko jest 

charakterystyczne, ono jest po prostu… no to jest perełeczka, możemy wybudować jeszcze 

1200 galerii typu BWA, co będą to samo robić. [...] A Miasteczko jest jedyne. [samorząd] 

Dobrą rekomendacją dla inwestycji są zwłaszcza głosy osób raczej niezainteresowanych tego typu 

ofertą, które mimo to korzystają z działań realizowanych w Miasteczku. 

Mimo że jakoś nie jest to w strefie moich zainteresowań, to i tak kilka razy byłem, 

skorzystałem z ich usług, byłem na jakichś podróżniczych festiwalach czy to na jakichś 

kiermaszach. Tak że na pewno wpływa to pozytywnie. [okoliczny przedsiębiorca] 

Z drugiej strony wśród badanych pojawiają się głosy hipotetycznie rozważające, czy nie byłoby 

korzystniej rozlokować sumę, jaką zainwestowano w Miasteczko, między mniejsze organizacje, 

działające w obszarze kultury, pracujące „u podstaw”. Być może zwiększyłoby to zasięg 

oddziaływania oferty kulturalnej, choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że mniejsze działania,  

z mniejszym dofinansowaniem, zapewne nie przyczyniłyby się do rozwoju infrastruktury 

kulturalnej w regionie, która, abstrahując od jej wykorzystywania, stanowi trwały efekt inwestycji. 
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[...] Można byłoby się zastanowić, będąc do tego krytycznym, czy inwestycja tak dużych 

pieniędzy na [...] konkretnie jednej inwestycji, czy zainwestowanie tak dużych pieniędzy nie 

ogranicza z kolei na przykład inne organizacje, które potrzebują jakby mniejszego wsparcia 

[...], czy na inwestycję tej kultury, nie udałoby się na przykład podzielić na zasadzie, że 

więcej instytucji dzięki temu otrzymałoby daną dotację na przykład w mniejszej ilości, po 

prostu dzięki temu jakby wspierano by taką pracę u podstaw, to znaczy, że w każdym gdzieś 

tam zakątku może by to nawet przyspieszyło, trudno powiedzieć. [NGO] 

Charakterystyczna jest rozbieżność między opiniami badanych w ramach wywiadów 

indywidualnych oraz wywiadu grupowego, przede wszystkim dotycząca działalności Miasteczka, 

opisywanej np. liczbą i rodzajem organizowanych w nim wydarzeń. Istotne jest, że zapewne nie 

wszyscy badani zdawali sobie sprawę z formalnych uwarunkowań realizacji inwestycji, które  

w okresie jej trwałości ograniczały możliwości podejmowania np. działań komercyjnych - być może 

to tłumaczy część głosów wskazujących na zbyt małe wykorzystanie infrastruktury Miasteczka.  

Jednym z elementów, który wymagałby poprawy, zarówno w opinii samej instytucji, jak  

i podmiotów z nią współpracujących czy sąsiadujących, jest kwestia strategii marketingowej, 

docierania do klienta tak lokalnego, jak i regionalnego czy krajowego. Biorąc pod uwagę 

komercjalizacyjne plany rozwoju placówki, kwestia ta w nieodległej przyszłości będzie miała 

kluczowe znaczenie. 

Wyniki badań okolicznych mieszkańców na temat Miasteczka Galicyjskiego, podobnie jak wyniki 

badań odbiorców, potwierdziły, że placówce udaje się realizować wytyczone cele. Według 

mieszkańców, dzięki inwestycji rozwija się turystyka, polepszyła się jakość przestrzeni. 

Instytucja, na co wskazywała część jakościowa badań, jest doceniana za gotowość do podejmowania 

współpracy z podmiotami z otoczenia.  

Odnosząc się do Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ należy podkreślić, że główny nacisk  

w tym dokumencie został położony na wspieranie oferty kulturalnej poprzez zagospodarowanie  

i adaptację budynków miejskich, budowę oraz rewitalizację podmiotów kultury nastawionych na 

pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego, wzbogacanie miasta w nowoczesne 

obiekty w centrum miasta. Projekt budowy Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przyczynił 

się do realizacji powyższych celów w zakresie rewitalizacji, a także propagowania dziedzictwa 

kulturowego poprzez szeroką prezentację architektury i tradycji dawnej Galicji.  
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Zbiorcze wyniki badania z przedstawicielami biznesu 

Projekt badawczy przewidywał realizację badania techniką CATI (Computer Assisted 

Telephone Interview) z przedsiębiorstwami znajdującymi się w otoczeniu instytucji. Zgodnie  

z przyjętymi założeniami, zrealizowano 167 wywiadów z właścicielami podmiotów 

gospodarczych lub upoważnionymi przez nich przedstawicielami posiadającymi wiedzę na 

temat działalności firmy.  

W otoczeniu każdej z badanych instytucji zrealizowano po 15 wywiadów (w dwóch 

lokalizacjach po 16), w tym 5 z podmiotami współpracującymi z badaną instytucją kultury. 

Wyniki zostaną przedstawione dla wszystkich placówek łącznie. Dobór respondentów do 

badania w przypadku każdej z lokalizacji prowadzony był w oparciu o dwie bazy: 

 bazę podmiotów współpracujących dostarczoną przez instytucję (N=55), którą 

ewentualnie uzupełniano na podstawie analizy desk research  

oraz 

 bazę firm stworzoną w oparciu o CEiDG (N=110). 

Kierując się kryterium kompetencji respondentów, przy doborze próby zakładano, że im bliżej 

badanej instytucji znajduje się firma, w tym większym stopniu zarządzający nią mają szansę 

zaobserwować naocznie wpływ (lub jego brak) inwestycji. Zatem, w pierwszej kolejności 

podejmowano próby kontaktu z firmami, które znajdowały się w kwartale ulic otaczających 

instytucję, następnie rozszerzając terytorialny zasięg. Dodatkowo uwzględniano zróżnicowanie 

branżowe, wielkość przedsiębiorstwa i czas jego powstania.  

W próbie znalazło się 49,7% mikroprzedsiębiorstw, 30,5% podmiotów funkcjonujących na 

zasadzie samozatrudnienia, 12,6% firm małych, 7,2% średnich. Do próby nie udało się 

zrekrutować dużych przedsiębiorstw z uwagi na ich deficyt w otoczeniu analizowanych 

instytucji.  

Wykres 226. Wielkość przychodów firmy w skali roku 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Branże, w których działają respondenci: 

Tabela 150. Badane przedsiębiorstwa z podziałem na branże  

 BRANŻA 
PROCENT 

WSKAZAŃ 

INNE POJEDYNCZE 19,3% 

ARTYSTYCZNA 9,6% 

GASTRONOMICZNA 7,8% 

HOTELARSTWO/USŁUGI NOCLEGOWE 6% 

BUDOWNICTWO 5,4% 

ARCHITEKTURA/PROJEKTOWANIE 3,6% 

BRANŻA MEDYCZNA 3,6% 

USŁUGI TURYSTYCZNE 3,6% 

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 3% 

SZKOLENIE KIEROWCÓW 3% 

KWIACIARNIA 3% 

PRAWNICZA 2,4% 

FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE USŁUGI KOSMETYCZNE 2,4% 

OCHRONA 2,4% 

SKLEP SPOŻYWCZY/PRZEMYSŁOWY 2,4% 

MOTORYZACYJNA 2,4% 

KIOSK 2,4% 

IT 2,4% 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTÓW/ POJAZDÓW 2,4% 

USŁUGI FINANSOWE 1,8% 

STOLARSTWO I USŁUGI ZIEMNE 1,8% 

ELEKTRONIKA 1,8% 

ZAKŁADY MIĘSNE 1,2% 

NIERUCHOMOŚCI 1,2% 

REKLAMA 1,2% 

USŁUGI DRUKARSKIE 1,2% 

SPORTOWA/REKREACYJNA 1,2% 

ZEGARKI I BIŻUTERIA 1,2% 

Źródło: opracowanie własne 

Przedsiębiorcy prawie jednogłośnie dostrzegają możliwość pozytywnego oddziaływania 

inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kultury na gospodarkę. Aż 96,9% badanych 

dokonało takiej deklaracji. Za deklaracjami idą również podejmowane przez podmioty 

gospodarcze działania.  

W przypadku 9,1% firm wybór lokalizacji ich siedziby uzależniony był od badanych 

inwestycji, z czego 8,5% przeniosło się do bieżącej lokalizacji z uwagi na inwestycję: 

 4 w okolicach ECM 

 1 Cricoteki 

 4 Miasteczka Galicyjskiego 

 4 Skansenu w Szymbarku 

 1 Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

 2 Muzeum Lotnictwa 

 1 Skansenu w Zubrzycy Górnej) 
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Swoją działalność celowo w otoczeniu instytucji rozpoczęło 0,6% (1 w okolicy Małopolskiego 

Ogrodu Sztuki), w której realizowany był projekt.  

Nieco ponad połowa (51,2%) firm znajdowała się w bieżącej lokalizacji, zanim inwestycja 

została zrealizowana, a 39,6% znalazło się (rozpoczynając swą działalność lub przenosząc ją)  

w badanej lokalizacji po realizacji inwestycji, ale zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy, 

niezależnie od niej.  

Badani przedsiębiorcy zostali poproszeni, by samodzielnie wskazali, w jaki sposób zrealizowane 

inwestycje mogą stanowić wsparcie dla rozwoju lokalnej gospodarki. U podstaw tak 

sformułowanego pytania, leżało założenie, że badani swoje wyobrażenia kształtują poprzez 

doświadczenia i obserwacje otoczenia. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi, można 

wnioskować, że badani roli poczynionych inwestycji upatrują głównie w ich oddziaływaniu 

na poziom rozwoju turystyki w regionie i, co za tym idzie, branż obsługujących turystów. 

Wykres 227. Możliwości wsparcia rozwoju lokalnej gospodarki przez badane w instytucjach projekty 

infrastrukturalne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przechodząc do bezpośrednich doświadczeń przedsiębiorców, których przedsiębiorstwa 

funkcjonowały w badanej lokalizacji przed realizacją inwestycji (N=87), to 

 27,6% deklaruje wzrost poziomu zysków z prowadzonej działalności,  

 27,6% deklaruje, że inwestycji przyczyniła się do lepszej rozpoznawalności firmy,  

 25,3% wskazuje na wzrost wartości firmy z uwagi na sąsiedztwo instytucji, w której 

przeprowadzona została inwestycja,  

 21,8% poddanych analizie firm zaobserwowało wzrost liczby klientów,  

 21,8% zadeklarowało, że inwestycja przyczyniła się do wzrostu jakości usług 

świadczonych przez firmę  

 20,7% wzrost liczby kontrahentów, 

 8% badanych podmiotów gospodarczych zwiększyło zatrudnienie, 

 żadne z przedsiębiorstw nie wskazało spadku liczby klientów w związku ze 

zrealizowana inwestycją 

 żadna z firm nie zredukowała liczby miejsc pracy. 
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Wykres 228. Rodzaje zmian zaobserwowane przez przedsiębiorców w ich firmach pod wpływem 

inwestycji (N=87) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

¼ przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu przed inwestycją, dostrzega jej pozytywny 

wpływ na prowadzoną przez nie działalność.  

Przedsiębiorcy, niezależnie od czasu powstania ich firmy, w 12,6% deklarują wzrost 

konkurencyjności z uwagi na pojawienie się w związku z inwestycją konkurencyjnych 

podmiotów, a 16,8% badanych twierdzi, że konieczne jest podejmowanie wzmożonych 

wysiłków, by nadążyć za wynikającymi z inwestycji zmianami zachodzącymi w okolicy.  

W przypadku obu pytań - najwięcej twierdzących odpowiedzi padało wśród przedsiębiorców  

w Szymbarku i w Krakowie w okolicach Muzeum Lotnictwa Polskiego. Choć nie jest to proces 

obserwowany przez większość przedsiębiorców, dla kilkunastu procent z nich inwestycje 

podejmowane w instytucjach stanowią czynnik stymulujący rozwój i innowacyjność.  

Badanych zapytano również o spójność zmian zachodzących w otoczeniu z działaniami firmy. 

Dla 21% przedsiębiorców kierunek rozwoju okolicy pokrywa się z profilem działalności ich 

firmy, 18,6% badanych jest zdania że rozbiega się on z profilem ich działalności. Aż 60,5% 

respondentów nie dostrzega rozwoju okolicy. 

Jedynie 6,1% przedsiębiorstw dopasowało profil swojej działalności do poinwestycyjnych 

działań instytucji kulturalnej, decydując się na ukierunkowane np.: firma zajmująca się 

księgowością poszerzyła działalność o kursy rękodzieła, inna rozszerzyła zakres działań na 

przygotowywanie cateringu, jeszcze inna rozbudowała ofertę dla gości i turystów. Dostosowanie 

firm polegało również na wpisaniu się w treści edukacyjne muzeum, czy zmiany godzin 

otwarcia.  

Badani mieli możliwość wskazania wpływu inwestycji w innych niezdefiniowanych  

w kwestionariuszu obszarach:  

 4,8% dostrzegło ogólny wpływ na gospodarkę,  

 2% uważa inwestycję za motor napędowy całego regionu,  

 11,6% zaobserwowało zwiększenie ruchu turystycznego,   

 4,1% uznało, że projekt wpłynął na poprawę estetyki otoczenia.  
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Dodatkowo zdaniem 1,4% badanych inwestycja przyczyniła się do większego popytu na usługi 

gastronomiczne, a 5,4% uznało, że projekt przyczynił się do polepszenia jakości życia 

kulturalnego.  

Pozostałe pojedyncze wskazania przedstawiały się następująco:  

 zagospodarowanie czasu wolnego,  

 miejscowość stała się bardziej rozpoznawalna,  

 życie towarzyskie rozkwitło,  

 dokonał się rozwój kultury fizycznej,  

 zwiększyła się atrakcyjność mieszkaniowa.  

Pojawiły się również incydentalne głosy krytyczne: inwestycja przyczyniła się do szkód 

kamienicy, w której badany prowadzi firmę, czy zdaniem innego respondenta - pogorszenie się 

estetyki otoczenia.  

Niektóre z poczynionych deklaracji stanowią przedmiot badania zoperacjonalizowany w innych 

części raportu, jednak istotnym wydaje się przytoczenie spontanicznych wypowiedzi badanych 

świadczących o niewymuszonych pytaniem kwestionariuszowym spostrzeżeniach.  

Choć, być może, przedsiębiorcy nie aż są tak związani z okolicą badanych instytucji, jak 

generalnie mieszkańcy czy odbiorcy oferty, jednak zakładano, że ich spojrzenie na obszar  

w otoczeniu instytucji może stanowić cenną perspektywę w analizie.  

Wykres 229. Zmiany zaobserwowane przez przedsiębiorców w wyniku inwestycji 

 

Źródło: opracowanie własne 

Problem z miejscami parkingowymi zdaniem 15,6% badanych został rozwiązany, a według 

17,4% inwestycja przyczyniła się do powstania tego problemu. Nie dostrzega wpływu projektów 

w tym obszarze 67,1% ankietowanych.  

Analizując rozkład odpowiedzi badanych można uznać inwestycje infrastrukturalne  

w obszarze kultury za sukces we wszystkich analizowanych w badaniu obszarach. Przede 

wszystkim wpływają one na wizerunek instytucji, ale i okolicy w której się znajdują, a także 

całego regionu. Zdecydowanie w kategoriach sukcesu można interpretować ich 
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oddziaływanie na kulturę i życie kulturalne, a także estetykę i jakość przestrzeni publicznej 

(jedynie w Wadowicach ten aspekt aż przez 4 respondentów został oceniony negatywnie).  

W przypadku Zakopanego, Szymbarku i MLP w Krakowie przedsiębiorcy jednogłośnie 

uważali inwestycje za sukces turystyczny. W pozostałych lokalizacjach pojawiały się głosy 

negatywne, najliczniej oddane przez przedsiębiorców otaczających MOS w Krakowie (36,4%) 

Najbardziej kontrowersyjne, z punktu widzenia badania, jest postrzeganie inwestycji jako 

sukcesu gospodarczego. Jednakże i w tym przypadku zdecydowana większość badanych, 

bo blisko 66% postrzega zrealizowane inwestycje jako sukces. Jedynie w przypadku 

otoczenia MOS głosy negujące postrzeganie inwestycji jako sukcesu gospodarczego (66,6%) 

przewyższyły wskazania pozytywne. W przypadku BWA Sokół i podmiotów skupionych wokół 

Crocoteki wskazania podważające zasadność myślenia o tych instytucjach jako sukcesie 

gospodarczym wybrało po 45,5% badanych.  

Wykres 230. Ocena sukcesu badanych inwestycji  

 

Źródło: opracowanie własne 

Analizując wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze (biorąc pod uwagę poziom hałasu  

i ilość odpadów), większość badanych przedsiębiorców nie dostrzega ich wpływu w tym 

obszarze. Natomiast, 50,3% badanych zaobserwowało wzrost liczby pojazdów w wyniku 

zrealizowanej inwestycji i wynikającego z niej wzrostu zainteresowania placówkami. 

Inwestycje przyczyniły się uporządkowania przestrzeni, ale także i do poprawy czystości i ten 

ostatni aspekt zauważa 44,3% respondentów i deklaruje, że dzięki inwestycji okolica jest 

czystsza.  
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Wykres 231. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze  

 

Źródło: opracowanie własne 

Jednym z problemów badawczych było oszacowanie jakościowej zmiany w zakresie towarów  

i usług z racji zrealizowanej inwestycji. Badani zaobserwowali wzrost zainteresowania 

usługami ściśle związanymi z obsługą klientów instytucji kultury: gastronomicznymi 

(16,5%) handlem (4,9%), a także pamiątkami i branżą spożywczą (po 2,9%).  

Nie dostrzeżono natomiast (84,4%) powstania nowych firm w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym.  

Tabela 151. Dostrzegany przez przedsiębiorców wzrost zainteresowania określonymi 

usługami/produktami w wyniku realizacji projektu 

TAK, JAKIMI? PROCENT WSKAZAŃ 

 USŁUGI GASTRONOMICZNE  16,5% 

HANDEL 4,9% 

PAMIĄTKI 2,9% 

BRANŻA SPOŻYWCZA 2,9% 

PROMOCJA ZDROWIA 1,9% 

AGROTURYSTYKA 1,9% 

INNE 8,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani w większości pozytywnie oceniają funkcjonowanie badanych instytucji, z czego 

43,4% ocenia instytucje zdecydowanie dobrze, jako nowoczesne organizacje otwarte na 

nowe wyzwania, a 52% uważa, że instytucje te próbują być nowoczesne, choć nie w pełni 

im się to udaje. 

Przechodząc do ogólnej oceny inwestycji przez badanych, respondenci oceniają poczynioną 

inwestycję z perspektywy czasu jako udaną (98,7% wskazań). 
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Poziom i jakość oddziaływania inwestycji na gospodarkę szacowany może być na podstawie 

współpracy instytucji kultury z biznesem. Ponad połowa ankietowanych nigdy nie podejmowała 

bezpośredniej współpracy z badanymi instytucjami (62,9%), pośród współpracujących 

podmiotów jedynie 1,2% wskazuje badaną instytucję kultury jako głównego kontrahenta.  

Dalsze pytania skierowane były jedynie do podmiotów współpracujących (N=59). Można 

sądzić, że inwestycje przyczyniły się do rozwoju współpracy badanych placówek  

z podmiotami gospodarczymi. Współpraca pomiędzy badanymi instytucjami a podmiotami 

gospodarczymi z okolicy na ogół rozpoczynała się po realizacji projektu i miała, jak deklarują 

badani, na nią wpływ (64,9% przypadków). Podmioty, które współpracowały wcześniej  

w 43,8% przypadków przyznają, że inwestycja wpłynęła pozytywnie na intensyfikację 

współpracy. Większość respondentów uważa współpracę z instytucją kultury za 

zdecydowanie udaną - 51,7% lub zadowalającą - 45%. Jedynie w przypadku współpracy  

z Muzeum Tatrzańskim i MOS-em pojawiły się pojedyncze negatywnie głosy.  

Badanie ilościowe zrealizowane wśród przedstawicieli podmiotów gospodarczych wskazuje, że 

inwestycje są pozytywnie oceniane i traktowane w kategoriach wieloaspektowego sukcesu 

inwestycyjnego.  

Badane podmioty dostrzegają bezpośredni, pozytywny wpływ analizowanych inwestycji na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. Co ciekawe, o ile inne podmioty ujęte w badaniu jakościowym 

- mieszkańcy, III sektor czy odbiorcy instytucji kultury - sceptycznie wypowiadają się na temat 

wpływu inwestycji z obszaru kultury na gospodarkę, to badani przedsiębiorcy zgodnie 

dostrzegają możliwość takiego wpływu, a ok. 25% z nich odczuwa go bezpośrednio.  

Badani dostrzegają również wpływ inwestycji na inne obszary, przede wszystkim na kulturę  

i turystykę, a także estetykę i jakość przestrzeni publicznych.  

Zdecydowanie badane inwestycje, analizując wypowiedzi badanych przedstawicieli biznesu, 

należy uważać za sukces wizerunkowy zarówno samych instytucji, jak i obszarów, na których 

zostały zrealizowane, co składa się na pozytywny wizerunek Małopolski.  
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Wyniki pomiaru gotowości do zapłaty (WTP)  

W 1943 roku psycholog Abraham Maslow przedstawił hierarchię potrzeb, w której potrzeby 

samorealizacji związane z kulturą znajdują się na ostatnim miejscu i aktywują się dopiero 

wówczas, gdy te bardziej podstawowe zostaną zaspokojone. Jednym ze wskaźników poziomu 

życia jest realizowanie potrzeb społecznych, do których należy uczestnictwo w kulturze. Zatem, 

częstotliwość i jakość kontaktu z kulturą skorelowana jest z poziomem życia, zaspokojeniem 

innych, bardziej podstawowych potrzeb.  

Poziom zamożności Polaków wzrasta, podobnie jak ich uczestnictwo w kulturze. Warto 

zastanowić się, czy za wzrostem partycypacji w kulturze, idzie postrzeganie jej jako istotnej 

wartości społecznej, o którą należy dbać.  

Sposobem oszacowania nieuchwytnych wartości nierynkowych i nieużytkowych są metody 

pośrednie (wyrażonych preferencji) oraz bezpośrednie (deklarowanych preferencji). Celem tej 

części analizy jest określenie stopnia gotowości mieszkańców poszczególnych miejscowości  

i dzielnic w Małopolsce do zapłaty za utrzymanie działalności placówek i ich oferty kulturalnej, 

a co za tym idzie - oszacowanie wartości zrealizowanych inwestycji zarówno z punktu widzenia 

odbiorców, jak i mieszkańców niekorzystających z oferty danej placówki. 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje metod używanych do ekonomicznego wycenienia dóbr 

kulturalnych. Pierwsza procedura badawcza opiera się na metodzie analizy preferencji 

ujawnionych, w której traktuje się ekonomiczną wartość dóbr kulturalnych, jako cenę 

kalkulacyjną, bazując na cenach rynkowych. W przypadku tego typu badań widoczne są dwa 

podejścia: 

❶ metoda cen hedonicznych oparta o zmianę ceny nieruchomości spowodowanej 

polepszeniem infrastruktury kulturalnej lub 

❷ metoda preferencji ujawnionych jako technika kosztów podróży. W tym 

przypadku zachowaniem rynkowym jest czas, jaki ludzie są gotowi spędzić  

w podróży, żeby użytkować dane dobro lub usługę159.  

Druga procedura badawcza, na której zastosowanie zdecydowano się w niniejszym badaniu, to 

❸ metoda wyrażonej preferencji, która polega na określeniu wartości dobra na 

podstawie wypowiedzi ankietowanych o ich preferencjach. Metoda ta jest bardziej 

przydatna w przypadku oceniania dóbr kultury ze względu na możliwość określenia 

ich całkowitej wartości ekonomicznej160.  

Jednym z najbardziej popularnych narzędzi używanych w metodzie preferencji do nierynkowej 

wyceny dóbr i usług jest metoda wyceny warunkowej. Odbiorcy bądź potencjalni odbiorcy 

dóbr publicznych są proszeni w ankiecie o ocenę swojej skłonności: 

 do zapłaty (ang. willingness-to-pay, WTP), bądź  

 gotowość do zaakceptowania kompensaty (ang. willingness-to-accept, WTA) za 

stratę czy zmniejszenie jakości dobra publicznego.  

Metoda wyceny warunkowej była początkowo wykorzystywana w ekonomii środowiska  

i służyła do wyceny zmian środowiska. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 

                                                           
159 Dave O’Brien, (2010). Measuring the Value of Culture. A Report to the Department for Culture Media and Sport, 
Department of Culture, Media and Sport, London 2010, https://www.gov.uk/government/publications/measuring-the-

value-of-culture-a-report-to-the-department-for-culture-media-and-sport (dostęp: 14.04.2018) 
160 John Holden, Cultural Value and the Crisis of Legitimacy. Why Culture Needs a Democratic Mandate, London, 
Demos, s 14 

https://www.gov.uk/government/publications/measuring-the-value-of-culture-a-report-to-the-department-for-culture-media-and-sport
https://www.gov.uk/government/publications/measuring-the-value-of-culture-a-report-to-the-department-for-culture-media-and-sport
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zaczęto stosować ją do wyceny projektów kulturalnych. Metoda wykorzystywana jest głównie 

do oceny artefaktów, które nie mają wartości rynkowej. Metodę pomiaru gotowości do zapłaty 

stosuje się m.in. w celu poznania i zilustrowania wartości, jaką stanowi partycypacja w kulturze. 

W niniejszym badaniu została użyta technika pomiaru WTP, która została uznana za bardziej 

adekwatną z perspektywy problematyki badawczej, ponieważ umożliwia ona diagnozę - czy,  

a jeśli tak, to jaką kwotę respondenci byliby w stanie przeznaczyć na utrzymanie określonego 

podmiotu kultury w ramach darowizny. Uznano, że respondenci bez trudu będą w stanie określić 

kwotę, jaką są w stanie przeznaczyć (np. w ramach specjalnej, rocznej darowizny) na utrzymanie 

instytucji kultury. Przewidywano, że zdecydowanie większy kłopot może stanowić dla nich 

„wycena” oczekiwanej kompensaty (WTA), np. za ograniczenie dostępu do oferty kulturalnej 

placówki, bądź jej likwidacji. Wybór metody pomiaru WTP dla niniejszego badania jest ponadto 

uzasadniony innymi przykładami badań zrealizowanych w podobnym obszarze.  

Do badania wybrane zostały cztery instytucje: 

 Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie,  

 Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie,  

 Muzeum Dom Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach,  

 Muzeum Tatrzańskie im dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.  

Zostały one wytypowane ze względu na ich zróżnicowanie lokalizacyjne, podejmowany przez 

nie odmienny charakter działań oraz zasięg działań. 

Pomiar WTP został przeprowadzony wśród mieszkańców Krakowa, Wadowic, Tarnowa oraz 

Zakopanego na zasadzie kwotowego doboru próby. Terenowy etap badania został zrealizowany 

techniką PAPI na próbie 600 badanych, po 150 dla każdej z instytucji. Respondentów dobrano 

w oparciu o zróżnicowanie populacji poszczególnych gmin/miast ze względu na wiek oraz płeć, 

a także pod kątem uczestnictwa w ofercie kulturalnej danej placówki. Zgodnie z założeniem,  

w próbie znalazła się podobna ilość mieszkańców miejscowości korzystających z oferty 

instytucji (49,3%), jak i niekorzystających z jej oferty (50,7%). 

Rysunek 9. Schemat badania gotowości do zapłaty (WTP) 

 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci, zgodnie z metodologią badania, zostali poinformowani o kwotach jakie gmina/ 

miasto przeznacza rocznie na kulturę oraz o kwotach jakie zostały przeznaczone na inwestycje 

infrastrukturalne w danych placówkach kultury. Następnie został im zaprezentowany scenariusz 

alternatywny dotowania kultury w danej placówce oraz zostali zapytani, czy byliby w stanie 

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (N=150)
(N=75 korzystających z oferty oraz N=75 niekorzystających z oferty instytucji)

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie (N=150)
(N=75 korzystających z oferty oraz N=75 niekorzystających z oferty instytucji)

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (N=150)
(N=75 korzystających z oferty oraz N=75 niekorzystających z oferty instytucji)

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem (N=150)
(N=75 korzystających z oferty oraz N=75 niekorzystających z oferty instytucji)
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płacić roczną, nawet drobną darowiznę, w celu zachowania działalności kulturalnej  

i infrastruktury placówek. Aż 71,8% mieszkańców – średni - wyraziło pozytywną chęć 

wsparcia badanych instytucji. Odpowiedzi badanych wskazują, że są oni skłonni wspomóc 

lokalne placówki kulturalne, tym samym odciążając (zapewne w niewielkim stopniu) jednostki 

samorządu. Można wysnuć wniosek, że wzrasta świadomość społeczeństwa w Małopolsce w 

kwestii dostrzegania wartości kultury i poczucia odpowiedzialności za instytucje w swoim 

otoczeniu.  

Spośród wszystkich badanych, 28,2% nie wyraziła chęci ofiarowania darowizny (przy 

wyliczaniu średniej wartości darowizny przypisano im kwotę 0 zł.). Procent badanych skłonnych 

płacić darowiznę, różnił się także pod kątem przebadanych miejscowości. Najwięcej 

respondentów gotowych wspomóc instytucje znalazło się w Wadowicach (77,3%)  

i w Zakopanem (76,2%). W Krakowie na darowiznę przystałoby 68,6% osób, a w Tarnowie 

64,7% respondentów. 

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie 

Badanie pomiaru WTP zostało zrealizowane techniką PAPI na próbie 150 mieszkańców Starego 

Miasta w Krakowie z podziałem na płeć, wiek oraz osoby korzystające (50%) i niekorzystające 

(50%) z oferty instytucji. 

Tabela 152. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Krakowa 

15-24 lata 25-39 lat 40-64 lata Powyżej 65 lat 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety 

14,7% 25,7% 42,6% 39% 20,6% 14,6% 22,1% 20,7% 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania wartości Małopolskiego Ogrodu Sztuki przedstawiono średnią maksymalną 

kwotę, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach rocznej darowizny na rzecz placówki - 

wyniosła ona 41,94 zł. Wartość została oszacowana na podstawie opinii wszystkich 

respondentów biorących udział w badaniu. Łączna wartość zachowania infrastruktury i kultury 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki dla mieszkańców miasta, może zostać obliczona poprzez 

przemnożenie całkowitej średniej gotowości do zapłaty przez liczbę dorosłych (15+)  

w Krakowie. Liczba mieszkańców miasta (według Biuletynu Informacji Publicznej miasta 

Krakowa) wynosi 628 783161. Ekstrapolując podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić 

mieszkańcy Krakowa wynosi 26 371 159 zł. Należy podkreślić, że respondenci są gotowi do 

płacenia co roku, nie zaś uiszczania jednorazowej wpłaty.  

Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 41 200 000 zł, projekt finansowo 

zwróciłby się po niecałych 2 latach. 

Wśród badanych korzystających z oferty kulturalnej Małopolskiego Ogrodu Sztuki, 17,3% osób 

nie wyraziło chęci wniesienia corocznej opłaty na rzecz jej utrzymania. Takie osoby określane 

są mianem „gapowiczów”. Z kolei 53,3% ankietowanych niekorzystających z infrastruktury 

oraz oferty MOS zadeklarowało gotowość do finansowego wsparcia placówki.  

                                                           
161 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=82806 – dla wszystkich mieszkańców Starego Miasta, 2017 (dostęp: 
20.03.2018) 
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Tabela 153. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

 

GOTOWOŚĆ DO ZAPŁATY ROCZNEJ 

DAROWIZNY 

TAK NIE 

UCZESTNICTWO W 

OFERCIE 

KULTURALNEJ 

MAŁOPOLSKIEGO 

OGRODU SZTUKI 

TAK 82,7% 17,3% 

NIE 53,3% 46,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci, którzy wyrazili gotowość finansowego wsparcia instytucji, zostali zapytani  

o możliwość przeznaczenia na ten cel konkretnej, losowo wybranej z kafeterii kwoty.  

W przypadku pozytywnej deklaracji, dodatkowo zapytano badanych o podwojenie pierwotnej 

kwoty. Zaobserwowano, że zdecydowanie najmniej badanych było skłonnych zapłacić 

największą z kwot. W przypadku podwajanej liczby odnotowano znaczne różnice w dwóch 

grupach respondentów - tym którym proponowano 12/24 zł oraz 40/80 zł (średnio 20% mniej 

badanych podwoiłoby pierwotną kwotę). Pozostali zadeklarowali średnio o 4,1% mniej. 

Tabela 154. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki 

KWOTA 

PIERWOTNA/PODWOJONA 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PIERWOTNEJ 

KWOTY 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PODWOJONEJ 

KWOTY 

12 zł / 24 zł 82,4% 57,1% 

18 zł / 36 zł 88% 85,7% 

27 zł / 54 zł 78,9% 73,1% 

40 zł / 80 zł 81,3% 66,7% 

60 zł / 120 zł 37,5% 33,3% 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy respondenci, którzy wyrazili chęć przekazania darowizny, po uprzednim odniesieniu 

się do kwot proponowanych przez badacza, proszeni byli o podanie maksymalnej kwoty rocznej, 

jaką byliby w stanie przekazywać jako darowiznę, aby zachować obecną ofertę kulturalną  

i edukacyjną placówki.  

W przypadku odbiorców instytucji kultury, najczęściej wskazywaną kwotą było: 100 zł (19,4%), 

50 zł (16,1%) oraz 20 zł (11,3%). Łączna kwota, jaką 150-ciu badanych odbiorców wsparłoby 

Małopolski Ogród Sztuki wynosiła 4 345 zł. Jeżeli chodzi o osoby niekorzystające z oferty MOS, 

badani najczęściej wymieniali kwoty: 100 zł (22,5%), 10zł (22,5%), a także 50 zł (15%). Jak 

widać, ankietowani odwiedzający Małopolski Ogród Sztuki byliby skłonni podarować na jego 

rzecz przeszło dwukrotnie większą kwotę, niż osoby, które z jego oferty nie korzystają. Średnia 

kwota, jaką odbiorcy są skłonni wesprzeć MOS w skali roku jest równa 57,9 zł, osoby 

niekorzystające z oferty placówki podarowaliby 25,9 zł.  

Średnie maksymalne kwoty, jakie byliby skłonni zapłacić ankietowani, skorelowano z płcią, 

wiekiem, dochodami miesięcznymi netto, wykształceniem, źródłem utrzymania, aktywnością 

kulturalną, a także zawodowym powiązaniem z sektorem kultury. Można zauważyć, że średnia 

kwota maksymalna nie różni się znacznie pod względem płci. Z kolei w przypadku wieku 
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badanych, osoby w grupie 25-39 lat deklarują średni największy wkład. Deklarowana średnia 

kwota maksymalna wzrastała wraz z wykształceniem oraz aktywnością kulturalną. Pozytywną 

różnicę można zaobserwować także w przypadku osób związanych z sektorem kreatywnym  

i prowadzących własną działalność gospodarczą. Deklarowana średnia maksymalna jest 

zróżnicowana pod kątem miesięcznych dochodów netto. Największe kwoty proponowały osoby 

zarabiające od 2001 do 3000 zł oraz osoby zarabiające powyżej 10 000 zł.  

Tabela 155. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - płeć 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA  

PŁEĆ 
KOBIETA 40,07 ZŁ  

MĘŻCZYZNA 43,86 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 156. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - wiek 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA  

WIEK 

15-24 33,51 ZŁ  

25-39 56,49 ZŁ  

40-64 38,26 ZŁ  

65+ 25,34 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 157. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - miesięczne 

dochody netto 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA  

DOCHÓD MIESIĘCZNY 

NETTO 

1 001-1 500 ZŁ 27,5 ZŁ  

1 501-2 000 ZŁ 20,23 ZŁ  

2 001-3 000 ZŁ 84,58 ZŁ  

3 001-5 000 ZŁ 13,5 ZŁ  

5 001-10 000 ZŁ 48,21 ZŁ  

POWYŻEJ 10 000 ZŁ 80,66 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 158. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - 

wykształcenie 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA  

POZIOM 

WYKSZTAŁCENIA 

ZAWODOWE 27,92 ZŁ  

ŚREDNIE 38,88 ZŁ  

WYŻSZE 

LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE 
33,61 ZŁ 

 

WYŻSZE MAGISTERSKIE 55,08 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 159. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - źródło 

utrzymania 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA  

ŹRÓDŁO 

UTRZYMANIA 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 54,55 ZŁ  

ZATRUDNIONY 47,75 ZŁ  

UCZEŃ/STUDENT 42,9 ZŁ  

URLOP 

MACIERZYŃSKI/RODZICIELSKI 
6,5 ZŁ 

 

EMERYTURA/RENTA 25,48 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 160. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - aktywność 

kulturalna 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

UCZESTNICTWA W 

WYDARZENIACH 

KULTURALNYCH 

W ŻADNYM  5,74 ZŁ  

W KILKU 36,21 ZŁ  

W KILKUNASTU 59,33 ZŁ  

W KILKUDZIESIĘCIU 135 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 161. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - zawodowe 

powiązanie z kulturą/sektorem kreatywnym 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA  

PRACA W SEKTORZE 

KULTURY 

TAK 96,62 ZŁ 

NIE 35,41 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 
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Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie Mościcach 

Badanie pomiaru WTP zostało zrealizowane techniką PAPI na próbie 150 mieszkańców 

Tarnowa z podziałem na płeć, wiek oraz osoby korzystające (48%) i niekorzystające (52%)  

z oferty instytucji. 

Tabela 162. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Tarnowa 

15-24 lata 25-39 lat 40-64 lata Powyżej 65 lat 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety 

14,7% 13,6% 55,9% 53,1% 10,3% 13,5% 19,1% 19,8% 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania wartości Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przedstawiono średnią 

maksymalną, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach rocznej darowizny na rzecz 

placówki. Wyniosła ona 35,06 zł. Wartość została wyliczona na podstawie wszystkich deklaracji 

respondentów, biorących udział w badaniu. Łączna wartość zachowania infrastruktury i kultury 

Centrum Sztuki Mościce dla mieszkańców miasta, może zostać obliczona poprzez przemnożenie 

całkowitej średniej gotowości do zapłaty przez liczbę dorosłych (15+) w Tarnowie. Liczba 

mieszkańców Tarnowa (według Banku Danych Lokalnych) wynosi 90 441162. Ekstrapolując 

podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić mieszkańcy Tarnowa wynosi 3 171 464 zł. 

Należy podkreślić, że jest gotowość do płacenia co roku, nie zaś jednorazowej wpłaty. 

Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 19 200 000 zł, projekt finansowo 

zwróciłby się po około 6 latach. 

Wśród respondentów korzystających z oferty kulturalnej Centrum Sztuki Mościce, 48,4% nie 

wyraziło chęci wniesienia corocznej opłaty na rzecz jego utrzymania. Takie osoby określane są 

mianem „gapowiczów”. Z kolei 41,5% ankietowanych niekorzystających z infrastruktury oraz 

oferty Centrum Sztuki Mościce zadeklarowało gotowość do finansowego wsparcia placówki.  

Tabela 163. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Centrum Sztuki Mościce 

 
GOTOWOŚĆ DO ZAPŁATY ROCZNEJ DAROWIZNY 

TAK NIE 

UCZESTNICTWO W 

OFERCIE KULTURALNEJ 

CENTRUM SZTUKI 

MOŚCICE 

TAK 51,6% 48,4% 

NIE 41,5% 58,5% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci, którzy wyrazili gotowość finansowego wsparcia instytucji, zostali zapytani  

o możliwość przeznaczenia na ten cel konkretnej, losowo wybranej z kafeterii kwoty.  

W przypadku pozytywnej deklaracji, dodatkowo zapytano badanych o podwojenie pierwotnej 

kwoty. Gotowość do zapłaty jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości kwoty darowizny.  

W przypadku podwajanej liczby odnotowano, że średnio 35% mniej badanych podwoiłoby 

pierwotną kwotę. 

                                                           
162 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat - dla wszystkich mieszkańców Tarnowa, 2017 (dostęp: 20.03.2018) 
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Tabela 164. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz CSM 

KWOTA 

PIERWOTNA/PODWOJONA 

PROCENT 

POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PIERWOTNEJ 

KWOTY 

PROCENT 

POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PODWOJONEJ 

KWOTY 

12 zł / 24 zł 82,8% 58,3% 

18 zł / 36 zł 90,5% 55% 

27 zł / 54 zł 82,6% 42,1% 

40 zł / 80 zł 64,3% 33,3% 

60 zł / 120 zł 52,6% 10% 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy respondenci, którzy wyrazili chęć przekazania darowizny, po uprzednim odniesieniu 

się do kwot proponowanych przez badacza, proszeni byli o podanie maksymalnej kwoty rocznej, 

jaką byliby w stanie przekazywać jako darowiznę, aby zachować obecną ofertę kulturalną  

i edukacyjną placówki.  

W przypadku odbiorców instytucji kultury, najczęściej wskazywaną kwotą było: 50 zł (18,9%), 

100 zł (15,1%), 30 zł (11,3%). Łączna kwota, jaką wsparliby CSM jego odbiorcy, jest równa  

2 461 zł. W przypadku osób niekorzystających z oferty CSM, badani najczęściej wskazywali na 

kwoty: 10 zł (18%), 20 zł (14%), 30 zł oraz 50 zł (odpowiednio po 12%). W sumie respondenci 

niekorzystający z oferty placówki udzieliliby jej wsparcia kwotą 2 722 zł. Przyczyną tak 

zbliżonych kwot deklarowanych przez grupy odbiorców, jak i mieszkańców niekorzystających 

z oferty instytucji kultury, może być fakt, że niejednokrotnie przedstawiciele drugiej  

z powyższych grup deklarowali, że ich bliscy (znajomi, rodzina) często korzystają z oferty 

kulturalnej placówki. Stąd też badani odczuwali potrzebę wsparcia CSM, jako instytucji 

pozytywnie wpływającej na najbliższe otoczenie. Średnia kwota, jaką są skłonni wesprzeć CSM 

jego odbiorcy, jest równa 34,66 zł, osoby niekorzystające z oferty placówki podarowaliby 

35,35zł.  

Średnie maksymalne kwoty, jakie byliby skłonni zapłacić ankietowani skorelowano z płcią, 

wiekiem, dochodami miesięcznymi netto, wykształceniem, źródłem utrzymania, aktywnością 

kulturalną, a także zawodowym powiązaniem z sektorem kultury. Należy zaznaczyć, że większą 

średnią kwotę maksymalną zadeklarowali mężczyźni i osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata 

oraz 40-64 lata. Wielkość deklarowanego wsparcia dla instytucji rosła także wraz  

z aktywnością kulturalną badanych oraz poziomem dochodów (znacznie większe kwoty wśród 

ludzi zarabiających powyżej 2 000 zł). Co ciekawe, najwyższe średnie maksymalne deklarowali 

emeryci oraz uczniowie/studenci, a także ludzie niezwiązani zawodowo z branżą kreatywną. 
Deklarowana średnia maksymalna jest zróżnicowana pod kątem wykształcenia. Największe 

kwoty proponowały osoby z wykształceniem magisterskim oraz gimnazjalnym i niżej. Można 

zatem przyjąć, że bardziej szczodrzy są ludzie młodzi, którzy są na utrzymaniu rodziców i osoby 

wyżej wykształcone.  
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Tabela 165. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - płeć 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PŁEĆ 
KOBIETA 28,75 ZŁ  

MĘŻCZYZNA 42,04 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 166. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - wiek 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

WIEK 

15-24 57,14 ZŁ  

25-39 26,39 ZŁ  

40-64 50,83 ZŁ  

65+ 33,82 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 167. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - miesięczne dochody netto 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

DOCHÓD 

MIESIĘCZNY NETTO 

DO 1 000 ZŁ 30 ZŁ  

1 001-1 500 ZŁ 26,55 ZŁ  

1 501-2 000 ZŁ 25,47 ZŁ  

2 001-3 000 ZŁ 52,48 ZŁ  

3 001-5 000 ZŁ 55,35 ZŁ  

5 001-10 000 ZŁ 48,75 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 168. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - wykształcenie 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA  

POZIOM 

WYKSZTAŁCENIA 

GIMNAZJALNE I NIŻEJ 62,85 ZŁ  

ZAWODOWE 30,55 ZŁ  

ŚREDNIE 25,35 ZŁ  

WYŻSZE 

LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE 
30,09 ZŁ 

 

WYŻSZE MAGISTERSKIE 56,56 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 169. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - zawodowe powiązanie  

z kulturą/sektorem kreatywnym 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PRACA W SEKTORZE 

KULTURY 

TAK 27,44 ZŁ 

NIE 35,55 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 170. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - źródło utrzymania 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA  

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 26,87 ZŁ  

ZATRUDNIONY 28,05 ZŁ  

NIEZATRUDNIONY 10,62 ZŁ  

UCZEŃ/STUDENT 57,72 ZŁ  

URLOP MACIERZYŃSKI/RODZICIELSKI 14 ZŁ  

EMERYTURA/RENTA 50,39 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 171. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - aktywność kulturalna 

 
ŚREDNIA 

MAKSYMALNA KWOTA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

UCZESTNICTWA W 

WYDARZENIACH 

KULTURALNYCH 

W ŻADNYM  12,08 ZŁ  

W KILKU 37,98 ZŁ  

W KILKUNASTU 43,15 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 172. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - zawodowe powiązanie  

z kulturą/sektorem kreatywnym 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PRACA W SEKTORZE 

KULTURY 

TAK 27,44 ZŁ 

NIE 35,55 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 
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Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

Badanie pomiaru WTP zostało zrealizowane techniką PAPI na próbie 150 mieszkańców 

Wadowic z podziałem na płeć, wiek oraz osoby korzystające (48%) i niekorzystające (52%)  

z oferty instytucji. 

Tabela 173. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Wadowic 

15-24 lata 25-39 lat 40-64 lata Powyżej 65 lat 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety 

21,4% 22,6% 48,6% 46,5% 15,7% 12,6% 14,3% 18,3% 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania wartości Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 

przedstawiono średnią maksymalną, jak respondenci mogliby przekazać w ramach rocznej 

darowizny na rzecz placówki. Wyniosła ona 38,84zł. Wartość została oparta o wszystkich 

respondentów, biorących udział w badaniu. Łączna wartość zachowania infrastruktury i kultury 
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II dla mieszkańców miasta, może zostać 

obliczona poprzez przemnożenie całkowitej średniej gotowości do zapłaty przez liczbę 

dorosłych (15+) w Wadowicach. Liczba mieszkańców Wadowic (według Banku Danych 

Lokalnych) wynosi 30 091163. Ekstrapolując podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić 

mieszkańcy Wadowic wynosi 1 168 734 zł. Należy podkreślić, że jest gotowość do płacenia co 

roku, nie zaś jednorazowej wpłaty.  

Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 30 500 000 zł, projekt finansowo 

zwróciłby się po około 26 latach. 

Wśród badanych korzystających z oferty kulturalnej Muzeum, 22,2% osób nie wyraziło chęci 

wniesienia corocznej opłaty na rzecz utrzymania placówki. Takie osoby określane są mianem 

„gapowiczów”. Z kolei 76,9% respondentów niekorzystających z infrastruktury oraz oferty 

Muzeum zadeklarowało gotowość do finansowego wsparcia placówki.  

Tabela 174. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  

w Wadowicach 

 
GOTOWOŚĆ DO ZAPŁATY ROCZNEJ DAROWIZNY 

TAK NIE 

UCZESTNICTWO W 

OFERCIE KULTURALNEJ 

DOM JPII 

TAK 77,8% 22,2% 

NIE 76,9% 23,1% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci, którzy wyrazili gotowość finansowego wsparcia instytucji, zostali zapytani  

o możliwość przeznaczenia na ten cel konkretnej, losowo wybranej z kafeterii kwoty.  

W przypadku pozytywnej deklaracji, dodatkowo zapytano badanych o podwojenie pierwotnej 

kwoty. Zaobserwowano, że zdecydowanie najmniej badanych było skłonnych zapłacić 

największą z kwot. W przypadku podwajanej liczby odnotowano, że średnio 31% mniej 

badanych podwoiłoby pierwotną kwotę. 

                                                           
163 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat - dla wszystkich mieszkańców Wadowic, 2017(dostęp: 20.03.2018) 
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Tabela 175. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Muzeum Dom Rodzinny 

JPII 

KWOTA 

PIERWOTNA/PODWOJONA 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PIERWOTNEJ 

KWOTY 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PODWOJONEJ 

KWOTY 

12 zł / 24 zł 89,5% 75% 

18 zł / 36 zł 93,3% 64% 

27 zł / 54 zł 81% 50% 

40 zł / 80 zł 78,3% 42,1% 

60 zł / 120 zł 45,5% 0% 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy respondenci, którzy wyrazili chęć przekazania darowizny po uprzednim odniesieniu 

się do kwot proponowanych przez badacza, proszeni byli o podanie maksymalnej kwoty, jaką 

rocznie byliby w stanie przekazywać jako darowiznę, aby zachować obecną ofertę kulturalną  

i edukacyjną placówki. W przypadku odbiorców instytucji kultury najczęściej wskazywane 

kwoty to: 20 zł (25%), 50 zł (16,1%), 100 zł (14,3%). Łączna kwota, jaką odbiorcy wsparliby 

Muzeum wyniosła 2 855 zł. Jeżeli chodzi o osoby niekorzystające z oferty Muzeum, badani 

najczęściej wymieniali kwoty: 100 zł (20,7%), 50 zł (15,5%), 40 zł (10,3%), 30 zł (10,3%).  

W sumie respondenci niekorzystający z oferty Muzeum udzieliliby jej rocznego wsparcia 

finansowego w wysokości 2 971 zł. Jak widać, zarówno odbiorcy, jak i osoby niekorzystające  

z oferty placówki, deklarowali podobne kwoty, jakimi chcieliby wesprzeć Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II.  

Średnia kwota, jaką są skłonni wesprzeć placówkę w skali roku jej odbiorcy, jest równa39,65 zł, 

osoby niekorzystające z jej oferty: 38,08 zł.  

Średnie maksymalne kwoty, jakie byliby skłonni zapłacić ankietowani skorelowano z płcią, 

wiekiem, dochodami miesięcznymi netto, wykształceniem, źródłem utrzymania, aktywnością 

kulturalną, a także zawodowym powiązaniem z sektorem kultury. Należy zaznaczyć, że średnie 

deklarowane roczne darowizny nie różniły się znacznie pod względem płci ani wieku, ale rosły 

wraz z poziomem dochodów, wykształceniem i częstotliwością uczestniczenia w wydarzeniach 

kulturalnych. Co ciekawe, dwukrotnie większe (datki dla instytucji zadeklarowały osoby nie 

pracujące w sektorze kreatywnym. Wśród grup respondentów podzielonych ze względu na 

zatrudnienie, pozytywnie wyróżniły się osoby zatrudnione i emeryci/renciści. 

Tabela 176. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - płeć 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PŁEĆ 
KOBIETA 33,42 ZŁ  

MĘŻCZYZNA 40,08 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 177. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - wiek 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

WIEK 

15-24 34,02 ZŁ  

25-39 44,54 ZŁ  

40-64 35,45 ZŁ  

65+ 55,42 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 178. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - miesięczne 

dochody netto 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

DOCHÓD MIESIĘCZNY NETTO 

DO 1 000 ZŁ 17,87 ZŁ  

1 001-1 500 ZŁ 31,54 ZŁ  

1 501-2000 ZŁ 37,29 ZŁ  

2 001-3 000 ZŁ 49,04 ZŁ  

3 001-5 000 ZŁ 20,09 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 179. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - 

wykształcenie 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA 

POZIOM 

WYKSZTAŁCENIA 

GIMNAZJALNE I NIŻEJ 27,22 ZŁ  

ZAWODOWE 46,92 ZŁ  

ŚREDNIE 32,90 ZŁ  

WYŻSZE 

LICENCJACKIE/INŻYNIERSKIE 
58,07 ZŁ 

 

WYŻSZE MAGISTERSKIE 39,06 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 180. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - źródło 

utrzymania 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA 

ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 12,14 ZŁ 

ZATRUDNIONY 43,312 ZŁ 

NIEZATRUDNIONY 26,2 ZŁ 

UCZEŃ/STUDENT 41,64 ZŁ 

EMERYTURA/RENTA 57,75 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 181. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - aktywność 

kulturalna 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

UCZESTNICTWA W 

WYDARZENIACH 

KULTURALNYCH 

W ŻADNYM  24,05 ZŁ  

W KILKU 43,81 ZŁ  

W KILKUNASTU 43,12 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 182. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII- zawodowe 

powiązanie z kulturą/sektorem kreatywnym 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PRACA W SEKTORZE 

KULTURY 

TAK 20 ZŁ 

NIE 39,76 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 
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Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

Badanie pomiaru WTP zostało zrealizowane techniką PAPI na próbie 150 mieszkańców 

Zakopanego z podziałem na płeć, wiek oraz osoby korzystające (51,5%) i niekorzystające 

(48,5%) z oferty instytucji. 

Tabela 183. Rozkład pomiaru WTP z mieszkańcami Zakopanego 

15-24 lata 25-39 lat 40-64 lata Powyżej 65 lat 

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni Kobiety mężczyźni kobiety 

16,4% 14,7% 58,2% 51,2% 10,5% 12,2% 14,9% 21,9% 

Źródło: opracowanie własne 

W celu oszacowania wartości Muzeum Tatrzańskiego przedstawiono średnią maksymalną, jaką 

respondenci mogliby przekazać w ramach rocznej darowizny na rzecz placówki. Wyniosła ona 

25,05zł. Wartość została oparta o wszystkich respondentów, biorących udział w badaniu. Łączna 

wartość zachowania infrastruktury i kultury Muzeum Tatrzańskiego dla mieszkańców miasta, 

może zostać obliczona poprzez przemnożenie całkowitej średniej gotowości do zapłaty przez 

liczbę dorosłych (15+) w Zakopanem. Liczba mieszkańców Zakopanego (według Banku Danych 

Lokalnych) wynosi 22 221164. Ekstrapolując podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić 

mieszkańcy Zakopanego wynosi 556 710 zł. Należy podkreślić, że jest gotowość do płacenia 

co roku, nie zaś jednorazowej wpłaty.  

Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 5 000 000 zł, projekt finansowo 

zwróciłby się po około 9 latach. 

Wśród ankietowanych korzystających z oferty kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego 22,1% osób 

nie wyraziło chęci wniesienia corocznej opłaty na rzecz jego utrzymania. Takie osoby określamy 

mianem „gapowiczów”. Jeżeli chodzi o respondentów niekorzystających z infrastruktury oraz 

oferty Muzeum, 75,3% wyraziło gotowość do finansowego wsparcia placówki.  

Tabela 184. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Muzeum Tatrzańskiego 

 

GOTOWOŚĆ DO ZAPŁATY ROCZNEJ 

DAROWIZNY 

TAK NIE 

UCZESTNICTWO W 

OFERCIE 

KULTURALNEJ 

MUZEUM 

TATRZAŃSKIEGO 

TAK 77,9% 22,1% 

NIE 75,3% 24,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Respondenci, którzy wyrazili gotowość finansowego wsparcia instytucji, zostali zapytani  

o możliwość przeznaczenia na ten cel konkretnej, losowo wybranej z kafeterii kwoty.  

W przypadku pozytywnej deklaracji, dodatkowo zapytano badanych o podwojenie pierwotnej 

kwoty. Zaobserwowano, że zdecydowanie najmniej badanych było skłonnych zapłacić 

największą z kwot. Średnio 32% mniej badanych podwoiłoby pierwotną kwotę. Na uwagę 

                                                           
164 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat - dla wszystkich mieszkańców Zakopanego, 2017 (dostęp: 
20.03.2018) 
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jednak zasługuję fakt, że w przypadku kwot 27 zł i 54 zł, aż 60,2% mniej osób zapłaciłoby dwa 

razy więcej. 

Tabela 185. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Muzeum Tatrzańskiego 

KWOTA 

PIERWOTNA/PODWOJONA 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PIERWOTNEJ 

KWOTY 

PROCENT POZYTYWNYCH 

WSKAZAŃ PODWOJONEJ 

KWOTY 

12 zł / 24 zł 84% 52,6% 

18 zł / 36 zł 77,3% 50% 

27 zł / 54 zł 72,7% 12,5% 

40 zł / 80 zł 59,1% 38,5% 

60 zł / 120 zł 36,8% 14,3% 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy respondenci, którzy wyrazili chęć przekazania darowizny, po uprzednim odniesieniu 

się do kwot proponowanych przez ankietera, proszeni byli o podanie maksymalnej rocznej 

kwoty, jaką byliby w stanie przekazać jako darowiznę, aby zachować obecną ofertę kulturalną  

i edukacyjną placówki. W przypadku odbiorców Muzeum Tatrzańskiego, najczęściej 

wskazywaną kwotą było 10 zł (17,2%), 30 zł (15,5%) oraz 50 zł (12,1%). Łączna kwota, jaką 

wsparliby Muzeum jego odbiorcy wyniosła 1 742 zł. Jeżeli chodzi o osoby niekorzystające  

z oferty Muzeum Tatrzańskiego, badani najczęściej wymieniali kwotę 10 zł (15,5%), 20 zł 

(12,1%), a także 5 zł, 40 zł i 60 zł (odpowiednio po 10,3%). W sumie badani niekorzystający  

z oferty Muzeum udzieliliby jej rocznego wsparcia finansowego w wysokości 2016 zł. Powodu 

takiego stanu rzeczy można upatrywać w silnym przywiązaniu do lokalnej tradycji mieszkańców 

Zakopanego - mimo braku aktywnego uczestnictwa wyrażają oni chęć wsparcia placówki. 

Średnia suma, jaką są skłonni wesprzeć Muzeum Tatrzańskie w skali roku jego odbiorcy, jest 

równa 22,92 zł. Osoby niekorzystające z jego oferty podarowaliby 27,24 zł.  

Średnie maksymalne kwoty, jakie byliby skłonni zapłacić ankietowani skorelowano z płcią, 

wiekiem, dochodami miesięcznymi netto, wykształceniem, źródłem utrzymania, aktywnością 

kulturalną, a także zawodowym powiązaniem z sektorem kultury. Należy odnotować, że 

wielkość deklarowanej rocznej darowizny nie różniła się znacznie w przypadku płci i wieku, ale 

rosła wraz z poziomem dochodów, wykształceniem i częstotliwością uczestniczenia  

w wydarzeniach kulturalnych. Co ciekawe, większe kwoty dla instytucji zadeklarowały osoby 

niepracujące w sektorze kreatywnym. Wśród grup respondentów podzielonych ze względu na 

źródło utrzymania, pozytywnie wyróżniły się osoby zatrudnione. 

Tabela 186. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - płeć 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PŁEĆ 

KOBIETA 22,63ZŁ 
 

MĘŻCZYZNA 27,79ZŁ 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 187. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - wiek 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

WIEK 

15-24 17ZŁ  

25-39 31,41 ZŁ  

40-64 14,41 ZŁ  

65+ 20 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 188. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - miesięczny 

dochód netto 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

DOCHÓD MIESIĘCZNY NETTO 

1 501-2 000 ZŁ 14,57 ZŁ  

2 001-3 000 ZŁ 30,16 ZŁ  

3 001-5 000 ZŁ 26,86 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 189. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - wykształcenie 

 
ŚREDNIA 

MAKSYMALNA KWOTA 

POZIOM 

WYKSZTAŁCENIA 

GIMNAZJALNE I NIŻEJ 3,68 ZŁ  

ZAWODOWE 19,12 ZŁ  

ŚREDNIE 28,42 ZŁ  

WYŻSZE MAGISTERSKIE 39,63 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 190. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - źródło 

utrzymania 

 
ŚREDNIA MAKSYMALNA 

KWOTA 

ŹRÓDŁO 

UTRZYMANIA 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 24,76 ZŁ 

ZATRUDNIONY 30,13 ZŁ 

UCZEŃ/STUDENT 9,47 ZŁ 

EMERYTURA/RENTA 21,34 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 191. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - aktywność 

kulturalna 

 
ŚREDNIA 

MAKSYMALNA KWOTA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

UCZESTNICTWA W 

WYDARZENIACH 

KULTURALNYCH 

W ŻADNYM  8,63 ZŁ  

W KILKU 25,74 ZŁ  

W KILKUNASTU 52,16 ZŁ  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 192. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - zawodowe 

powiązanie z kulturą/sektorem kreatywnym 

 ŚREDNIA MAKSYMALNA KWOTA 

PRACA W SEKTORZE 

KULTURY 

TAK 20,57 ZŁ 

NIE 25,51 ZŁ 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowanie analizy gotowości do zapłaty (WTP) 

Przeprowadzony pomiar WTP wykazał gotowość większości mieszkańców badanych 

miejscowości (71,8%) do wsparcia finansowego instytucji kultury. Wynik badania, mającego 

prekursorski charakter na gruncie polskim, stanowi miłe zaskoczenie dla badaczy. Zważywszy 

na raczej nieskomercjalizowany charakter kultury wysokiej w Polsce, finansowanie jej  

w przeważającej większości z finansów publicznych, gotowość obywateli do włączenia się  

w finansowe utrzymanie instytucji, jest wskaźnikiem wysokiego kapitału społecznego, a także 

syndromem rodzących się postaw obywatelskich, związanych z odpowiedzialnością za dobro 

wspólne oraz wyrazem dbałości o dziedzictwo kulturowe. Może również wynikać z silnych 

tradycji związanych z rozwojem kultury wysokiej obecnych w Małopolsce, ale i prowadzonej  

w województwie polityki kulturalnej kładącej nacisk na dbałość o dziedzictwo kulturowe 

poprzez m.in. zaznaczenie wysokiej wartości, jaką niesie za sobą rozwój kultury Małopolski, dla 

ogólnego rozwoju regionu.  

Uzyskane wyniki świadczą o zależności pomiędzy zamożnością społeczeństwa a gotowością do 

wnoszenia darowizny na instytucje kultury. Chęć ta jest wprost proporcjonalna do wysokości 

zarobków osiąganych przez respondentów. Pośród grup zawodowych to studenci  

w największym odsetku byli gotowi na wsparcie instytucji. Trudno doszukiwać się zależności 

pomiędzy wykształceniem a gotowością do zapłaty, ponieważ zarówno osoby  

z wykształceniem zasadniczym, jak i wyższym są w równym stopniu gotowe przeznaczyć 

darowiznę na badane instytucje kultury.  

W przypadku Muzeum Tatrzańskiego koszty działalności operacyjnej placówki w 2016 roku 

wynosiły 3 222 082,21 zł. Ekstrapolując uzyskane wyniki na całość populacji Zakopanego 

(odwzorowując rozkład próby z racji na gotowość do zapłaty) lub jej brak, Muzeum zyskałoby 

556 710 zł, co nie stanowi kwoty pokrywającej ww. koszty. Całkowita użyteczność projektu 

dla mieszkańców Zakopanego nie przekracza całkowitego kosztu jej utrzymania.  

Koszty operacyjne Teatru im. J. Słowackiego to 18 885 385,83, gdyby odnieść uzyskane wyniki 

do populacji Krakowa, instytucja uzyskałaby 26 371 159 zł, zatem całkowita użyteczność 

projektu dla mieszkańców gwarantuje pokrycie całkowitego kosztu jej utrzymania. Należy także 

zwrócić uwagę, że analiza finansowa obejmuje koszt utrzymania całej instytucji, nie 

jedynie Małopolskiego Ogrodu Sztuki, a ten funkcjonuje w świadomości badanych jako 

osobna placówka, niezwiązana z Teatrem.  

Koszty działalności operacyjnej Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II to 5 804 221, 72 zł,  

a potencjalna darowizna mogłaby wynosić 1 168 734 zł. Całkowita użyteczność projektu dla 

mieszkańców Wadowic nie zapewni utrzymania obiektu. 

W Centrum Sztuki Mościce w analizowanym 2017 roku koszty działalności operacyjnej 

wyniosły 5 331 603 zł.  Łączna wartość, którą są gotowi zapłacić mieszkańcy wynosi 3 171 464 

zł. Całkowita użyteczność projektu dla mieszkańców Tarnowa nie  przekracza kosztów 

utrzymania placówki.  
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Analizując powyższe wyniki można zaobserwować, że instytucje skierowane w większej mierze 

do turystów przyjezdnych, jak Muzeum Tatrzańskie i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 

uzyskują mniejszą całkowitą użyteczność projektu od kosztów ich utrzymania Podobną sytuację 

zaobserwowano w placówce skierowanej w większej mierze do społeczności lokalnej - Centrum 

Sztuki Mościce. W przypadku instytucji metropolitarnej, jaką jest Małopolski Ogród Sztuki 

mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.  
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Analiza estetyczno-aksjologiczna badanych przestrzeni 

publicznych 

Przestrzeń publiczna powinna być uporządkowana estetycznie i podporządkowana potrzebom 

mieszkańców, czyli funkcjonalna. Każdy nowo powstały, czy zmodernizowany obiekt tworzy 

wokół siebie przestrzeń publiczną. W zamierzeniu poniższej analizy jest oszacowanie wpływu 

analizowanych inwestycji na tkankę miejską, w którą dokonały ingerencji. Celem analizy 

estetyczno-aksjologicznej przestrzeni jest ewaluacja estetyczna wybranych do tej części 

badania obiektów oraz otaczającej je przestrzeni. 

Techniką wykorzystywaną w badaniach terenowych służących poniższej analizie jest 

obserwacja oparta na tzw. karcie obserwacji. W karcie są uwzględnione zarówno aspekty twarde 

takie jak np. typ zabudowy wokół obiektu i jego dopasowanie, jak i miękkie np. generowane 

wartości i skojarzenia jakie budzi obiekt. 

Analizą objęto 4 spośród 11 placówek poddanych badaniom. Dobór placówek do badań 

podzielono na dwa etapy: 

 zastosowano podział na placówki „krakowskie” i „pozakrakowskie”;  

 wybrano po dwie placówki z obu pul, które zostały poddane modernizacji wewnętrznej  

i zewnętrznej w znacznym, łatwo dostrzegalnym stopniu, oraz osadzone są w „tkance 

miejskiej” w sposób pozwalający na oddziaływanie na nią.  

Rysunek 10. Dobór badanych placówek 

 

Źródło: opracowanie własne 
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- Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

- Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 
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Charakterystyka instytucji 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

W grudniu 2010 roku, po trwającej dwa lata budowie, MCK SOKÓŁ oddało do użytku nowy 

obiekt, w którym znalazła swoje miejsce Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ. Budynek 

został usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie MCK SOKÓŁ i stanowi - połączone szklanym 

łącznikiem - skrzydło starej siedziby. Jest to obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni 

całkowitej ponad 2 000 m², w którym mieszczą się dwie sale ekspozycyjne (sala im. Władysława 

Hasiora i sala wystawiennicza) o łącznej powierzchni ok. 400 m², sala audytoryjna na 227 

miejsc, sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz zaplecze magazynowe. Siedziba MCK 

została zaprojektowana przez architektów z pracowni KKM Kozień Architekci z Krakowa. 

Niedaleko BWA stoją: Galeria Trzy Korony, budynek biurowy, stary Szpital Żydowski  

i budynek mieszkalno-usługowy165. Obiekt doceniany jest za najwyższej jakości rozwiązania 

funkcjonalno-estetyczne oraz za sposób wkomponowania obiektu w pejzaż otoczenia 

historycznego miasta Nowy Sącz. Bryła wyraża w sposób czytelny treść kulturową,  

a szczególnie wysoki standard rozwiązań technicznych odzwierciedla aktualny poziom 

cywilizacyjnego rozwoju166. 

Budynek otrzymał nagrodę w konkursie na najlepszy obiekt architektoniczny w Nowym Sączu 

powstały w latach 2000-2012. Organizatorem konkursu był Prezydent Miasta Nowego Sącza 

Ryszard Nowak przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddziału Sądecko-

Podhalańskiego. 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach  

Muzeum usytuowane jest w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 (dawniej Rynek 2). Kamienica 

została zbudowana około roku 1870. Stanowiła własność aptekarza Seweryna Kurowskiego, 

wiceburmistrza Wadowic. W 1905 roku kamienicę kupił Józef Lisko (cukiernik) i po sześciu 

latach sprzedał Żydowi Chaimowi Bałamuthowi, kupcowi, prezesowi gminy żydowskiej  

i radnemu miejskiemu. W marcu 2006 roku kamienica została wykupiona przez Fundację 

Ryszarda Krauze i przekazana Archidiecezji Krakowskiej. 

W kamienicy od strony rynku był sklep Bałamutha z artykułami technicznymi, w podwórku 

introligatornia Adolfa Zadory, natomiast mieszkania na piętrze wynajmowali lokatorzy.  

W 1919 roku w domu zamieszkali Karol Wojtyła i jego żona Emilia z Kaczorowskich wraz  

z 13-letnim synem Edmundem, zajmując dwa pokoje z kuchnią. 18 maja 1920 roku urodził się 

tam drugi syn Karol Józef (przyszły Ojciec Święty Jan Paweł II) i mieszkał pod tym adresem 

przez pierwsze osiemnaście lat swojego życia. Karol Wojtyła opuścił wraz z ojcem Wadowice  

w 1938 roku, aby studiować polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do roku 

1980 większość lokatorów wyprowadziła się, a w latach 1981-1982 przeprowadzono kapitalny 

remont. Dom był bardzo zniszczony, stąd konieczne było m.in. wzmocnienie stropów  

i zastąpienie drewnianego balkonu betonowym, wymienienie stolarki okiennej, położenie 

parkietu. Dzięki remontowi, na 64. rocznicę urodzin Jana Pawła II, 18 maja 1984 roku, została 

otworzona wystawa w domu rodzinnym Ojca Świętego167. 

Przebudowa Muzeum (rozpoczęta w 2010 roku) sprawiła, że elewacja kamienicy odzyskała 

wygląd z lat 20. ubiegłego wieku, a Muzeum zajęło cały modernizowany budynek. Po otwarciu 

Muzeum w 2014 roku, sercem placówki pozostało odtworzone, trzypokojowe mieszkanie 

                                                           
165 https://www.urbanity.pl/malopolskie/nowy-sacz/galeria-bwa-sokol,b5869 (dostęp: 6.04. 2018). 
166 http://architektura.nowysacz.pl/architektura-nowego-sacza-xxi-wieku-i-edycja/ (dostęp: 6.04. 2018). 
167 Historia, Dom Rodzinny Jana Pawła II, https://domjp2.pl/o-muzeum/historia/ (dostęp: 6.04. 2018). 

https://www.urbanity.pl/malopolskie/nowy-sacz/galeria-bwa-sokol,b5869
http://architektura.nowysacz.pl/architektura-nowego-sacza-xxi-wieku-i-edycja/
https://domjp2.pl/o-muzeum/historia/
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Wojtyłów na piętrze kamienicy - w ten sposób muzeum zachowało walory domu rodzinnego 168. 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II zostało zaprojektowane przez Pracownię 

Kłaput Project - twórców koncepcji m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Projekt autorstwa 

Barbary i Jarosława Kłaputów ma gwarantować wyjątkowość spojrzenia na osobę Papieża,  

a także niekonwencjonalne podejście do jego nauki i przesłania. Opracowaniem projektu 

budowlanego zajęło się Biuro Projektów Lewicki Łatak169. 

Uliczka pomiędzy Domem Rodzinnym Karola Wojtyły i boczną ścianą kościoła Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny prowadzi na główny rynek Wadowic - obecnie plac Jana Pawła II. Na 

ścianie świątyni prawie naprzeciw okien dawnego mieszkania Wojtyłów został umieszczony 

charakterystyczny zegar słoneczny, z dewizą „Czas ucieka, wieczność czeka“. U wylotu ulicy 

przed bazyliką stoi spiżowy pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, wędrującego w kierunku 

Rzymu, zaprojektowany przez Maksymiliana Biskupskiego170. 

Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Autorem projektu Małopolskiego Ogrodu Sztuki jest Krzysztof Ingarden. Kształt fasady oraz 

bryła budynku zorientowane są na interakcję z odbiorcami sztuki. Przestrzenna forma ażurowego 

zadaszenia wzniesiona ponad ogrodem, ma na celu jej wyprowadzenie na ulice. Odbiorca może 

uleć wrażeniu przekraczania granicy ogrodu sztuki. Punktem wyjścia projektu była 

wielofunkcyjna sala, wpisana w obrys starej XIX-wiecznej hali ujeżdżalni koni, którą 

zaadaptował Teatr im. Juliusza Słowackiego. Małopolski Ogród Sztuki wpisuje się precyzyjnie 

w skalę otoczenia poprzez utrzymanie linii dachu i podziałów elewacyjnych zgodnie  

z przebiegiem i kompozycją ścian sąsiednich budynków 171 . Trwającą dwa lata budowę 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki rozpoczęto w 2010 roku172.  

Małopolski Ogród Sztuki urzeka bezpretensjonalnością formy, nieoczywistymi nawiązaniami 

do lokalnego kontekstu oraz udanym wkomponowaniem współczesnej bryły w skalę i klimat 

historycznej tkanki krakowskiego śródmieścia 173 . Wprowadził ład do starych podwórek  

i budynków przy ul. Rajskiej i Szujskiego. Forma budynku mieści się blisko nurtu 

architektonicznego definiowanego jako regionalizm krytyczny. W praktyce oznacza to, że 

budynek czerpie inspiracje z kodu form kontekstu poprzez nawiązanie do geometrii dachów  

i materiału obiektów sąsiednich, które wykorzystane zostały w geometrycznej kompozycjach 

elewacji.  

W skrzydle od ul. Szujskiego powstała nowoczesna mediateka-arteteka, gromadząca 

multimedialne zasoby książek i muzyki, a część od ul. Rajskiej zagospodarował teatr - powstała 

tam wielofunkcyjna sala widowiskowa. W nowej sali realizującej funkcje teatru-studio, sali 

konferencyjnej, koncertowej i bankietowo-wystawowej, znajdują się rozsuwane estrady na 300 

osób. Nad głowami, pod stalowym stropem inspirowanym starymi dźwigarami dawnej 

                                                           
168  Przebudowa muzeum, Dom Rodzinny Jana Pawła II, https://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/ z dn. 

06.04.2018; Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, https://www.it.wadowice.pl/atrakcje/muzea-i-

galerie/muzeum-dom-rodzinny-ojca-swietego-jana-pawla-ii.html (dostęp: 6 kwietnia 2018). 
169 https://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/ (dostęp: 6.04. 2018) 
170 http://www.spig-zagornik.um.andrychow.pl/spig-

zagornik/Glowna.php?title=Programy/Edukacja_turystyczno_regionalna/Projekty&title2=Szlakiem_JP (dostęp: 
6.04.2018) 
171 Małopolski Ogród Sztuki – niezwykła fasada multimedialnego centrum kultury Krzysztofa Ingardena w Krakowie, 

https://www.muratorplus.pl/technika/fasady/malopolski-ogrod-sztuki-niezwykla-fasada-multimedialnego-centrum-
kultury-krzysztofa-ingardena-w-krak-aa-c6NB-i91u-nqVt.html (dostęp: 6.04. 2018). 
172  Co zobaczyć w Krakowie: Małopolski Ogród Sztuki. Ażurowa bryła skryła multimedialne wnętrza, 

https://archirama.muratorplus.pl/architektura/malopolski-ogrod-sztuki-azurowa-bryla-skryla-multimedialne-

wnetrza,67_2071.html (dostęp:6 .04. 2018).  
173  "Rewitalizacja budynku poprzemysłowego–Galeria sztuki" założenia projektowe - Karolina Mikłaszewicz, 

http://www.architektura.pb.edu.pl/arch-wsp/index.php?option=com_content&view=article&id=164:zaoenie-ideowe-
do-projektu-karolina-miklaszewicz&catid=4:inspiracje&Itemid=4 (dostęp: 12.05. 2018). 

https://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/
https://www.it.wadowice.pl/atrakcje/muzea-i-galerie/muzeum-dom-rodzinny-ojca-swietego-jana-pawla-ii.html
https://www.it.wadowice.pl/atrakcje/muzea-i-galerie/muzeum-dom-rodzinny-ojca-swietego-jana-pawla-ii.html
https://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/
http://www.spig-zagornik.um.andrychow.pl/spig-zagornik/Glowna.php?title=Programy/Edukacja_turystyczno_regionalna/Projekty&title2=Szlakiem_JP
http://www.spig-zagornik.um.andrychow.pl/spig-zagornik/Glowna.php?title=Programy/Edukacja_turystyczno_regionalna/Projekty&title2=Szlakiem_JP
https://www.muratorplus.pl/technika/fasady/malopolski-ogrod-sztuki-niezwykla-fasada-multimedialnego-centrum-kultury-krzysztofa-ingardena-w-krak-aa-c6NB-i91u-nqVt.html
https://www.muratorplus.pl/technika/fasady/malopolski-ogrod-sztuki-niezwykla-fasada-multimedialnego-centrum-kultury-krzysztofa-ingardena-w-krak-aa-c6NB-i91u-nqVt.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/malopolski-ogrod-sztuki-azurowa-bryla-skryla-multimedialne-wnetrza,67_2071.html
https://archirama.muratorplus.pl/architektura/malopolski-ogrod-sztuki-azurowa-bryla-skryla-multimedialne-wnetrza,67_2071.html
http://www.architektura.pb.edu.pl/arch-wsp/index.php?option=com_content&view=article&id=164:zaoenie-ideowe-do-projektu-karolina-miklaszewicz&catid=4:inspiracje&Itemid=4
http://www.architektura.pb.edu.pl/arch-wsp/index.php?option=com_content&view=article&id=164:zaoenie-ideowe-do-projektu-karolina-miklaszewicz&catid=4:inspiracje&Itemid=4
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ujeżdżalni, przymocowane do punktowych wyciągarek wiszą najnowocześniejsze urządzenia 

scenotechniczne. Mogą tam odbywać się spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe, 

sympozja, konferencje, aukcje sztuki, pokazy mody itp. W sumie na powierzchni 4,2 tys. m2 

zmieściła się sala teatralna oraz kameralna sala kinowa na 98 miejsc, kawiarnia oraz 

pomieszczenia, w których można organizować zajęcia edukacyjne związane ze sztuką174. 

Należy podkreślić, że Małopolski Ogród Sztuki jest niezwykłym obiektem na 

architektonicznej mapie Polski. Został doceniony przez architektów na całym świecie. Zdobył 

m.in.: 

 prestiżową nagrodę „Building of the Year 2012” w kategorii kultura przyznawaną przez 

serwis ArchDaily.com 

 nagrodę „Architizer A+ Popular Choice Award 2013” przyznawaną przez portal 

Architizer.com175 

 wyróżnienie Nagrodą im. Prof. Janusza Bogdanowskiego za najlepszy obiekt 

architektoniczny Krakowa „2012”176 

 laur w polskiej edycji Brick Award, A+ Award 2013 

 nagrody tygodnika „Polityka”, Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa czy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP177. 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 

Projekt gmachu Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza 

Kantora „Cricoteka” w Krakowie wyłoniony został drogą międzynarodowego konkursu 

architektonicznego w 2009 roku. Jury jednomyślnie przyznało pierwszą nagrodę pracy dwóch 

krakowskich biur architektonicznych „Wizja” oraz nsMoonStudio za to, że „odpowiada duchowi 

i skali tej postindustrialnej dzielnicy Krakowa”.  

Na potrzeby Ośrodka przeznaczono tereny nieczynnej, zabytkowej elektrowni przy  

ul. Nadwiślańskiej. Architekci postanowili skontrastować „nowe” ze „starym”, stąd propozycja 

usytuowania nowoczesnej budowli ponad istniejącą zabudową. Spora, nieregularna bryła,  

w planie zbliżona do litery „V” i zawieszona blisko 15 metrów nad ziemią, jest wsparta na dwóch 

filarach. Atektoniczna konstrukcja nie integruje się z otoczeniem, stwarza natomiast wyraźny 

akcent przestrzenny. Zadaszony nowym budynkiem Muzeum betonowy plac to zewnętrzny teatr 

i miejsce spotkań. Teren działki jest nieogrodzony i dostępny. Wewnątrz obiektu jest miejsce na 

stałą ekspozycję twórczości Tadeusza Kantora, nowoczesne centrum wystawiennicze, kompleks 

teatralno-konferencyjny z salą na 150 osób, czytelnię, bibliotekę, księgarnię, ośrodek 

dokumentacji historii teatru i sztuki wizualnej oraz centrum konserwacji sztuki współczesnej  

z ośrodkiem konserwacji video. Architekci zaznaczają, że Muzeum nie jest miejscem 

statycznych prezentacji, ale przestrzenią przygotowaną i stwarzającą warunki dla wydarzeń, 

ciągłego „dziania się” sztuki. Przemysłowy charakter nadaje gmachowi wykończenie panelami 

z blachy kortenowskiej
178

. 

Zabytkowa elektrownia, nad którą wznosi się stalowo-betonowa rama, to architektoniczne 

przetworzenie Kantorowskiej idei ambalażu - opakowywania przedmiotów, by w ten sposób 

zwrócić uwagę na ich istotę i prowokować do odkrywania ukrytej tajemnicy. Zgodnie z ideą 

samego Kantora, Cricoteka to placówka łącząca funkcje ekspozycyjne, naukowo-

                                                           
174 Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie – Ingarden & Ewý Architekci, http://archinea.pl/malopolski-ogrod-sztuki-w-

krakowie-ingarden-ewy-architekci/ (dostęp: 5 .07. 2018).  
175 http://archinea.pl/malopolski-ogrod-sztuki-w-krakowie-ingarden-ewy-architekci/ (dostęp: 5.07. 2018).  
176 http://www.architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/malopolski_ogrod_sztuki (dostęp: 24.03. 2018). 
177 http://sztuka-architektury.pl/article/2789/malopolski-ogrod-sztuki-nagrodzony (dostęp: 29 .04.2018). 
178  A. Gzowska, Muzeum Tadeusza Kantora i CRICOTEKA, http://culture.pl/pl/dzielo/muzeum-tadeusza-kantora-i-

cricoteka (dostęp: 1.03. 2018). 

http://archinea.pl/malopolski-ogrod-sztuki-w-krakowie-ingarden-ewy-architekci/
http://archinea.pl/malopolski-ogrod-sztuki-w-krakowie-ingarden-ewy-architekci/
http://culture.pl/pl/dzielo/muzeum-tadeusza-kantora-i-cricoteka
http://culture.pl/pl/dzielo/muzeum-tadeusza-kantora-i-cricoteka
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archiwalne i dydaktyczne, a także miejsce żywych wydarzeń artystycznych. Powołana przez 

Kantora w 1980 roku instytucja, na swoją siedzibę musiała czekać ponad 30 lat. Budynek,  

o formie inspirowanej charakterystycznym rysunkiem Kantora przedstawiającym człowieka 

niosącego na plecach stół, stanął nad samym brzegiem Wisły w poprzemysłowej dzielnicy 

Podgórze. Nad zabudowaniami XIX-wiecznej elektrowni wzniesiono nową część opartą na 

betonowych trzonach i opakowaną kortenowską blachą. Powstał budynek rekwizyt, w subtelny 

sposób nawiązujący do twórczości artysty, który przedmiotom codziennym, starym  

i zniszczonym starał się nadawać rangę sztuki. Dawna, zapomniana elektrownia zyskała dzięki 

projektowi nowe życie, a postindustrialna dzielnica, gdzie podczas II wojny znajdowało się 

krakowskie getto, formę przestrzenną tworzącą jej nową tożsamość i radykalnie zmieniającą 

panoramę179. 

Skala Cricoteki osłabia negatywne oddziaływanie wysokich budynków w sąsiedztwie. Przyjęta 

wysokość jest zbliżona gabarytem do budynku stanowiącego tło, a znacznie niższa od hotelu 

Qubus180. 

Warto zwrócić również uwagę na nagrody, które zdobył Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza 

Kantora Cricoteka w Krakowie. Budynek siedziby: 

 został nagrodzony Grand Prix Nagrody Architektonicznej magazynu Polityka w 2014 

roku181.  

 otrzymał główną nagrodę w kategorii Architektura użyteczności publicznej oraz Grand 

Prix w plebiscycie „Kraków mój dom” w 2015 roku. Konkurs jest organizowany przez 

redakcję „Dziennika Polskiego” oraz krakowski magistrat. Akcja służy docenianiu 

dobrej najnowszej architektury Krakowa i prezentowaniu obiektów, które można 

stawiać za wzór182 

 otrzymał nagrodę X-lecia plebiscytu „Kraków mój dom” z okazji jubileuszowej  

10. edycji konkursu183w dniu 29 czerwca 2016  

 4 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie oceny  

i nominacji Sądu konkursowego, dokonał  

 otrzymał nagrodę w konkursie Województwa Małopolskiego im. Stanisława 

Witkiewicza, 8. edycja. Nagroda jest przyznawana za najlepsze, współczesne 

realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu 

kulturowego Małopolski. Budynek Cricoteki otrzymał I miejsce (ex aequo z Galerią 

Europa - Daleki Wschód) w kategorii architektura użyteczności publicznej184. 

                                                           
179  T. Żylski, Nowa siedziba Cricoteki i Muzeum Tadeusza Kantora w Krakowie, 

http://architektura.muratorplus.pl/kolekcja-architektury/nowa-siedziba-cricoteki-i-muzeum-tadeusza-kantora-w-

krakowie_3718.html (dostęp: 6.04. 2018). 
180  Muzeum Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, 

http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2015/muzeum-tadeusza-kantora-i-siedziba-osrodka-
dokumentacji-sztuki-tadeusza-kantora-cricoteka/1178/ (dostęp: 6.04. 2018). 
181  Nagroda Architektoniczna POLITYKI 2014 dla Cricoteki, http://www.cricoteka.pl/pl/nagroda-architektoniczna-

polityki-2014-dla-cricoteki/ (dostęp: 1.05. 2018). 
182 Cricoteka ponownie nagrodzona w plebiscycie „Kraków mój dom”, http://www.cricoteka.pl/pl/cricoteka-ponownie-

nagrodzona-w-plebiscycie-krakow-moj-dom/ (dostęp: 1.05. 2018). 

183 Cricoteka ponownie nagrodzona w plebiscycie „Kraków mój dom”, http://www.cricoteka.pl/pl/cricoteka-ponownie-

nagrodzona-w-plebiscycie-krakow-moj-dom/ (dostęp: 1.05.2018). 
184  Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza dla Cricoteki, 

http://www.cricoteka.pl/pl/nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-stanislawa-witkiewicza-dla-cricoteki/ (dostęp: 
1.05. 2018). 

http://architektura.muratorplus.pl/kolekcja-architektury/nowa-siedziba-cricoteki-i-muzeum-tadeusza-kantora-w-krakowie_3718.html
http://architektura.muratorplus.pl/kolekcja-architektury/nowa-siedziba-cricoteki-i-muzeum-tadeusza-kantora-w-krakowie_3718.html
http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2015/muzeum-tadeusza-kantora-i-siedziba-osrodka-dokumentacji-sztuki-tadeusza-kantora-cricoteka/1178/
http://architektura.muratorplus.pl/zycie-w-architekturze/2015/muzeum-tadeusza-kantora-i-siedziba-osrodka-dokumentacji-sztuki-tadeusza-kantora-cricoteka/1178/
http://www.cricoteka.pl/pl/nagroda-architektoniczna-polityki-2014-dla-cricoteki/
http://www.cricoteka.pl/pl/nagroda-architektoniczna-polityki-2014-dla-cricoteki/
http://www.cricoteka.pl/pl/nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-im-stanislawa-witkiewicza-dla-cricoteki/
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Urbanistyczno-architektoniczny kontekst przestrzeni 

Analizując urbanistyczno-architektoniczny kontekst przestrzeni publicznych tworzonych przez 

dane obiekty, wzięto pod uwagę - poza urbanistyczno-architektonicznym kontekstem - typ 

zabudowy wokół wybranych przestrzeni.  

Placówki, których przestrzenie poddano obserwacji cechował podobny typ zabudowy wokół.  

Tabela 193. Typ zabudowy wokół przestrzeni 

 

 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Bloki      

Domy      

Kamienice  X X X X 

Apartamentowce     X 

Źródło: opracowanie własne 

Fakt osadzenia badanych placówek w centralnej i prestiżowej tkance miejskiej sprawia, że 

dominującym typem zabudowy wokół przestrzeni są kamienice. Jedynie Ośrodek Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy apartamentowej,  

z którą jednak doskonale koresponduje. Walory te sprawiają, że urozmaicenie i funkcjonalność 

badanych przestrzeni są imponujące. 

Tabela 194. Urozmaicenie i funkcjonalność przestrzeni 

 

OBIEKTY 

ZNAJDUJĄCE SIĘ 

W NAJBLIŻSZYM 

SĄSIEDZTWIE 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Kościół  X X X  

Pub  X X X 

Kawiarnia X X X X 

Restauracja X X X X 

Urząd X X   

Galeria 

handlowa 
    

Lokalny sklep X X X X 

Sklep z 

alkoholem 
X  X X 

Biblioteka   X  

Park X    

Tereny zielone 

(piknikowe)  
X   X 

Źródło: opracowanie własne 

Przestrzenie wszystkich badanych obiektów nacechowane są funkcjonalnością. Atrakcyjna  

i centralna miejska zabudowa generuje występowanie różnorodnych funkcjonalnie obiektów 
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znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Zatem użytkownicy korzystający z badanych 

przestrzeni mają zapewniony dostęp nie tylko do najatrakcyjniejszych w mieście plenerów, ale 

również do kościołów, kawiarni, pubów, sklepów, czy terenów rekreacyjnych. Pomimo, że nie 

wszystkie (z zaproponowanej listy) obiekty znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych 

placówek, to wystarczy poszerzyć pole obserwacji o kilkaset metrów, aby stwierdzić, że badane 

przestrzenie są w pełni funkcjonalne.  

Biorąc pod uwagę kontekst urbanistyczny należy zauważyć, że wszystkie badane obiekty są 

częścią spójnej i zwartej zabudowy miejskiej. Natomiast uwarunkowania historyczne  

i ukształtowanie terenu różnicują kontekst urbanistyczny badanych przestrzeni. 

Tabela 195. Kontekst urbanistyczny przestrzeni 

 

KRYTERIUM 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Występowanie 

pozornie 

niezależnych od 

siebie 

wolnostojących 

kubatur, 

stanowiących 

całość 

X    

Występowanie 

niezależnych od 

siebie 

wolnostojących 

kubatur 

    

Występowanie 

zabudowy wzdłuż 

głównej ulicy 

   X185 

Występowanie 

zabudowy 

kwartałowej 

 X   

Występowanie 

zabudowany 

kwartałowej 

półotwartej 

(kształt litery „U”) 

  X  

Źródło: opracowanie własne 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu jest częścią występujących pozornie 

niezależnie od siebie wolnostojących kubatur, stanowiących całość. Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach jest wpisane w zabudowę kwartałową - jest elementem 

centralnej i najatrakcyjniejszej części miejskiego rynku. Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im.  

J. Słowackiego w Krakowie to obiekt wpisany w zabudowę kwartałową półotwartą Starego 

Miasta, najstarszego obszaru Krakowa. Jest przy tym doskonale wpisany w skalę otoczenia. 

Natomiast kontekst urbanistyczny Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka  

                                                           
185 Występowanie zabudowy wzdłuż rzeki Wisła.  
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w Krakowie znacząco różni się od kontekstu urbanistycznego pozostałych obiektów. Karkowska 

Cricoteka usytuowana jest bowiem wzdłuż Wisły.  

Bardzo dobrze należy ocenić kontekst architektoniczny, w którym osadzone są badane 

przestrzenie. 

Tabela 196. Kontekst architektoniczny przestrzeni 

 

KRYTERIUM 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w 

Nowym Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. 

J. Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Wpisanie obiektu w 

architektoniczny 

kontekst 

X X X X 

Wpasowanie 

obiektu w 

historyczny 

kontekst 

X X X  

Przestrzenna 

spójność miejskiej 

zabudowy 

X X X X 

Atrakcyjna 

jakościowo i 

wizualnie 

architektura 

X X X X 

Architektura 

stymulująca 

użytkowników 

danej przestrzeni 

do zachowań 

spontanicznych 

(żywiołowość, 

różnorodność) 

 X X X 

Łączenie 

nowoczesnej 

architektury z 

poszanowaniem 

historycznego 

dziedzictwa 

X  X X 

Ekologiczna 

architektura 

(energooszczędna) 

    

*Brak chaosu 

reklamowego 
X X X X 

Źródło: opracowanie własne 

Przestrzeń wokół wszystkich badanych obiektów jest spójna, a obiekty te wpisane są  

w architektoniczny kontekst miejsca. Kolejnym walorem przypisanym do wszystkich badanych 

obiektów jest otaczająca je atrakcyjna jakościowo i wizualnie architektura. Budynki bardzo 

dobrze wpasowane są w historyczny kontekst miejsca, lub – jak w przypadku Ośrodka 

Dokumentacji Małopolskiego Ogrodu Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie i 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka - stanowią niebanalne połączenie nowoczesnej 

4 
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architektury z poszanowaniem historycznego dziedzictwa. Łączenie nowoczesnej 

architektury z poszanowaniem historycznego dziedzictwa stało się również udziałem 

Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, jednak nie sposób porównać tych 

obiektów. Zarówno potencjał samych budynków, jak również otaczającej ich przestrzeni, nie 

wspominając o potencjale samego Krakowa, sprawiają, że Cricoteka i Małopolski Ogród 

Sztuki są przykładem oryginalnej, fascynującej architektury zawierającej w sobie wiele 

warstw znaczeniowych. Należy dodać, że właśnie Cricoteka i Małopolski Ogród Sztuki 

reprezentują ten typ architektury, która stymuluje użytkowników danej przestrzeni do zachowań 

spontanicznych, czemu dodatkowo sprzyja przestrzeń wokół obiektu.  

Ujęta w karcie obserwacji kategoria chaosu reklamowego, który stał się zmorą polskiego 

krajobrazu, jest szczególnie ważna jeśli wziąć pod uwagę znaczenie historyczne, 

architektoniczne, edukacyjne, czy prestiżowe badanych obiektów. I choć warto podkreślić, że 

zarówno same obiekty, jak również przestrzenie wokół obiektów wolne są od nachalnych, 

rażących reklam, które psułyby estetykę przestrzeni, to umieszczenie na elewacji budynku 

Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu banneru reklamującego film „Plan 

B” jest tym, co estetykę tę psuje.  

Badane obiekty charakteryzują się podobnym występowaniem w przestrzeni elementów małej 

architektury. 

Tabela 197. Występowanie w przestrzeni elementów małej architektury 

 

ELEMENTY MAŁEJ 

ARCHITEKTURY 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Ławki X X X X 

Wiaty 

przystankowe 
    

Siłownie miejskie     

Place zabaw     

Kawiarnie na 

kółkach 
    

Słupy 

ogłoszeniowe 
X X  X 

Kioski     

Kosze na śmieci X X X X 

Toalety  X   

Latarnie X X X X 

Źródło: opracowanie własne 

Nasycenie elementami małej architektury staje się coraz ważniejszym aspektem dobrze 

zaprojektowanej przestrzeni miejskiej. W kontekście tym na szczególną uwagę zasługuje 

obecność ławek i toalet, których obecność w przestrzeni publicznej jest kluczowym elementem 

„włączania” przede wszystkim wrażliwych kategorii społecznych (osób starszych i matek  

z dziećmi). Wszystkie badane przestrzenie wyposażone są w ławki, natomiast o dostęp do toalety 

i czytelne jej oznaczenie zadbało przede wszystkim Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana 

Pawła II w Wadowicach. Wszystkie badane przestrzenie wyposażone były natomiast w latarnie 
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i kosze na śmieci. Brak placów zabaw, czy siłowni miejskich jest uzasadniony z uwagi na 

historyczny/zabytkowy charakter tkanki miejskiej otaczającej badane przestrzenie. 

Dostępność przestrzeni dla użytkowników 

Analizując kontekst dostępności przestrzeni publicznych tworzonych przez badane obiekty, 

wzięto pod uwagę następujące kryteria: sposób w jaki użytkownicy mogą dostać się do obiektu; 

dopasowanie przestrzeni do potrzeb użytkowników; obecność dróg i ciągów pieszych. 

Wyłoniono również kategorie społeczne stanowiące użytkowników badanych przestrzeni.  

Brak jest różnic miedzy danymi obiektami, jeśli wziąć pod uwagę sposób w jaki użytkownicy 

mogą się do nich dostać.  

Tabela 198. Sposób, w jaki użytkownicy mogą dostać się do obiektu 

 

 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Pieszo X X X X 

Na rowerze X X X X 

Komunikacją 

miejską  
X X X X 

Samochodem  X X X X 

Źródło: opracowanie własne 

Przestrzenie wszystkich badanych obiektów wyposażone są w niezbędną infrastrukturę, 

która pozwala na dostanie się do obiektu pieszo, na rowerze, komunikacją miejską  

i samochodem.  

Przestrzeń wszystkich badanych obiektów jest dopasowana do potrzeb różnych grup 

użytkowników -są zadbane i dopasowane do potrzeb wrażliwych grup społecznych 

(niepełnosprawnych, starszych i dzieci). Bardzo dobrze należy ocenić również integrujący 

potencjał badanych przestrzeni, które wypełnić mogą szeroko rozumiane aktywności społeczne. 

Mowa tu o integrującym potencjale parku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu; rynku, gdzie znajduje się Muzeum 

Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach; otoczeniu Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie; nadwiślańskich terenach Ośrodka Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.  
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Tabela 199. Dopasowanie przestrzeni do potrzeb użytkowników 

 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Dopasowanie 

przestrzeni do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnyc

h  

X X X X 

Dopasowanie 

przestrzeni do 

potrzeb osób 

starszych 

X X X X 

Dopasowanie 

przestrzeni do 

potrzeb dzieci 

X X X X 

Integrujący aspekt 

przestrzeni (np. 

Siłownie miejskie, 

stoliki do gry w 

szachy, place 

zabaw dla dzieci) 

X X X X 

Czytelność (sposób 

oznakowania 

przestrzeni 

prowadzącej do 

obiektu) 

 X  X 

Dbałość i opieka 

nad przestrzenią 

miejską 

(sprzątanie, 

renowacje) 

X X X X 

Źródło: opracowanie własne 

Bardzo dobrze należy ocenić obecność dróg i ciągów pieszych, które decydują o funkcjonalności 

danych przestrzeni.  

Wszystkie badane przestrzenie cechuje bardzo dobre skomunikowanie z innymi obszarami 

miasta, obecność czystych chodników i obecność parkingów. Przestrzenie wszystkich obiektów 

- poza Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu - wyposażone są  

w stojaki rowerowe, ale tylko w przestrzeni Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka w Krakowie, użytkownicy mają do dyspozycji ścieżki rowerowe.  
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Tabela 200. Obecność dróg i ciągów pieszych  

 

KRYTERIUM 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Obecność dróg 

skomunikowanych 

z innymi 

obszarami miasta  

X X X X 

Obecność 

chodników  
X X X X 

Czystość 

chodników 
X X X X 

Obecność ścieżek 

rowerowych  
   X 

Obecność 

parkingu  
X X X X 

Obecność 

stojaków 

rowerowych  

 X X X 

Występowanie 

barier 

architektonicznyc

h 

X    

Traktowanie 

(przez 

użytkowników) 

przestrzeni jako 

wartości „samej w 

sobie”  

X X X X 

Traktowanie 

(przez 

użytkowników) 

przestrzeni jako 

wartości 

instrumentalnej 

(wyłącznie drogi 

do obiektu) 

    

Źródło: opracowanie własne 

Niekwestionowana atrakcyjność wszystkich badanych przestrzeni sprawia, że użytkownicy 

traktują je jako „wartość samą w sobie”, nie tylko zaś jako „wartość instrumentalną” – czyli 

jedynie jako drogę do danego obiektu.  

Podczas obserwacji zwrócono również uwagę na kategorie społeczne, które stanowią 

dominujących użytkowników badanych przestrzeni.  

 

 

4 
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Tabela 201. Kategorie społeczne stanowiące dominujących użytkowników przestrzeni 

 

 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Osoby starsze 

(65+) 
X X   

Dzieci     

Rodzice z 

dziećmi 
X X   

Młodzież    X X 

Obcokrajowcy     

Niepełnosprawni     

Bezdomni     

Turyści  X X X 

Mieszkańcy X X  X 

Źródło: opracowanie własne 

Z obserwacji wynika, że dominującymi kategoriami społecznymi użytkującymi badane 

przestrzenie są turyści i mieszkańcy, a następnie osoby starsze (65+), rodzice z dziećmi  

i młodzież.  

Należy dodać, że różnice w tym względzie wynikają z różnych potencjałów poszczególnych 

miast i nie sposób porównywać w tym kontekście np. Krakowa z Nowym Sączem. Natomiast 

brak (podczas obserwacji) osób niepełnosprawnych użytkujących badane przestrzenie zawsze 

powinien zastanawiać i skłaniać do refleksji nad podejmowaniem działań mających na celu 

szeroko rozumiane włączenie społeczne tej szczególnie wrażliwej kategorii społecznej.  

Wartości generowane przez przestrzeń 

Oceniając przestrzenie publiczne tworzone przez dane obiekty, wzięto również pod uwagę 

wartości, które one generują.  

Usytuowanie badanych obiektów w centralnej i prestiżowej tkance miejskiej sprawia, że 

wszystkie badane przestrzenie generują wartości ekonomiczne (obecność podmiotów 

umożliwiających konsumpcję i generujących zyski dla miasta), społeczne (tożsamość, 

wspólnotowość, integracja społeczna, inkluzja społeczna) i emocjonalne (poczucie 

bezpieczeństwa, przyjazny „klimat”). Natomiast wartości sentymentalne generuje przede 

wszystkim przestrzeń wadowickiego rynku.  

Dodatkowo, co szczególnie ważne, badane przestrzenie znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów zielonych: parków (Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 

Sączu), czy atrakcyjnych terenów tuż nad brzegiem Wisły (Ośrodek Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie).  
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Tabela 202. Wartości generowane przez przestrzeń 

 

WYSTĘPOWANIE 

WARTOŚCI… 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Ekonomicznych 

(obecność 

podmiotów 

umożliwiających 

konsumpcję i 

generujących 

zyski dla miasta) 

X X X X 

Społecznych 

(tożsamość, 

wspólnotowość, 

integracja 

społeczna, 

inkluzja 

społeczna) 

X X X X 

Środowiskowych 

(obecność 

terenów 

zielonych - parki, 

skwery) 

X   X 

Emocjonalnych 

(poczucie 

bezpieczeństwa, 

przyjazny 

„klimat”) 

X X X X 

Sentymentalnych 

(obecność 

muzeów, izb 

pamięci, 

pomników) 

 X   

Źródło: opracowanie własne 

Obserwując przestrzenie „tworzone przez obiekty”, zdecydowano się również na próbę 

wyłonienia powiązanych z nimi skojarzeń.  

Widać wyraźnie, że badane przestrzenie wywołują wiele rozmaitych skojarzeń. Większość 

zaproponowanych asocjacji przypisać można do wszystkich przestrzeni tworzonych przez dane 

obiekty. To są te skojarzenia, które wpisują się w tradycyjny sposób myślenia o tkance 

miejskiej, łączą się z tradycją i historią oraz architekturą nawiązującą do klasycyzmu. 

Oryginalnie na tym tle wypadają Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka  

w Krakowie i Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, które zrywają  

z tradycyjnym sposobem myślenia o tkance miejskiej, na rzecz nowoczesności, eksperymentu 

czy unikatowości. 
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Tabela 203. Skojarzenia powiązane z przestrzenią publiczną „tworzoną przez dany obiekt” 

 

SKOJARZENIA 

BADANE OBIEKTY 

Małopolskie 

Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym 

Sączu 

Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w 

Wadowicach 

Małopolski Ogród 

Sztuki - Teatr im. J. 

Słowackiego w 

Krakowie 

Ośrodek 

Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza 

Kantora 

CRICOTEKA w 

Krakowie 

Tradycja  X X X  

Historia X X X  

Nowoczesność    X X 

Ponadczasowość  X X X X 

Eksperyment    X X 

Wielofunkcyjność   X X X 

Solidność  X X X X 

Funkcjonalność  X X X X 

Folklor      

Dostępność  X X X X 

Rzemiosło      

Elegancja  X X   

Emocje   X X X 

Ekologia    X X 

Prostota    X X 

Wysoka jakość  X X X X 

Tożsamość  X X X  

Natura    X  

Unikatowość    X X 

Źródło: opracowanie własne 

Podsumowanie 

Zaprezentowana analiza estetyczno-architektoniczna wybranych przestrzeni: 

 Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

 Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

 Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 

 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie) 

stanowi bogaty materiał empiryczny pozwalający docenić ich walory. Wszystkie badane 

obiekty osadzone są w centralnej i prestiżowej - zatem najatrakcyjniejszej tkance 

miejskiej. Nie dziwi zatem, że przestrzenie wokół tak usytuowanych obiektów generują szereg 

wartości - ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, emocjonalnych, sentymentalnych, są 

funkcjonalne, różnorodne i - co szczególnie ważne - dostępne i włączające.  

Pomimo, że nikt nie poddaje dziś w wątpliwość konieczności inwestowania w kulturę, to 

niełatwo kwantyfikować wpływ kultury na rozwój danego miasta, czy regionu. Jesteśmy 

przekonani, często intuicyjnie, że inwestycje w kulturę po prostu się opłacają, że budujemy  

w ten sposób kapitały, które poprawią jakość życia mieszkańców. I choć bardzo trudno 

podeprzeć się twardymi danymi, które uzasadniałyby kładzenie nacisku na „rozwój przez 

kulturę”, to jednocześnie (na szczęście) nie sposób sfalsyfikować tak postawionej tezy.  

4 



 

 534 

 nr strony 

Analiza medialna badanych instytucji kultury  

Jednym z istotnych elementów prowadzonej oceny wpływu projektów infrastrukturalnych  

z zakresu kultury na otoczenie społeczno-gospodarcze była analiza mediów pod kątem sposobu 

ich charakteryzowania, relacjonowania przebiegu oraz opisywania efektów projektów, a także 

zachodzących podczas trwania inwestycji i po ich zakończeniu zmian w budowaniu medialnego 

obrazu instytucji.  

Metodą badawcza zastosowaną w tym celu jest analiza medialna, która obejmowała 

ilościową i jakościową analizę zawartości komunikatów publikowanych w mediach 

masowych na temat działalności 11 wybranych małopolskich instytucji kultury oraz 

realizowanych w tych instytucjach projektach infrastrukturalnych.  

W pierwszej części badania skoncentrowano się na kompleksowej analizie ilościowej danych 

dotyczących zebranego materiału, której celem było przygotowanie jak najpełniejszej 

charakterystyki jego cech formalnych. Analiza ta polega na obiektywnym, systematycznym oraz 

ilościowym opisie zawartości badanych komunikatów. W badaniu skoncentrowano się  

w szczególności na poniższych kryteriach:  

Rysunek 11. Kryteria wykorzystane do analizy medialnej 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tematyka komunikatów oraz kontekst pojawiania się w nich poszczególnych informacji zostały 

objęte dalszą analizą jakościową, której celem było nie tylko uchwycenie ich cech formalnych, 

ale również jak najpełniejsze oddanie charakteru i zawartości samych komunikatów. Taka 

analiza umożliwiła przede wszystkim rozpoznanie trendów w sposobie narracji prowadzonej na 

temat poszczególnych instytucji, uchwycenie istotnych zależności między obszarami 

komunikacji, a także przyczyniła się do zidentyfikowania obszarów szczególnie istotnych  

z perspektywy wizerunku danej instytucji w mediach. 

Analiza 
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Przygotowaną analizę medialną oparto o tzw. monitoring mediów, jedno z podstawowych 

narzędzi wykorzystywanych w badaniach społecznych i public relations, które polega na 

wyszukiwaniu określonych zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz  

w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, telewizję, prasę, a także dostępnych  

w Internecie. Pierwszym krokiem podjętym w celu zbudowania siatki kanałów medialnych,  

w których pojawiają się informacje na temat każdej z badanych instytucji oraz realizowanych 

przez nie projektów, było prześledzenie Internetu i odnalezienie miejsc (tytułów prasowych, 

stacji radiowych, kanałów telewizyjnych oraz stron internetowych), gdzie zawarto wzmianki na 

ich temat. 

W następnym kroku, dokonano ponownej analizy zebranych kanałów komunikacji, na podstawie 

której wybrano media, w których najczęściej pojawiały się komunikaty dotyczące badanych 

instytucji i realizowanych przez nie projektów. Do finalnej analizy komunikatów medialnych, 

wybrano media najbardziej uniwersalne, w jakich poruszano tematykę związaną z badanymi 

instytucjami oraz realizowanymi w nich projektami. Należy jednak zaznaczyć, że wyczerpującą 

analizą zostały objęte tylko komunikaty medialne umieszczane w prasie oraz Internecie,  

z powodu braku archiwizacji materiałów radiowych i telewizyjnych na przestrzeni tak długiego 

okresu czasu, jakim zostało objęte badanie. 

Tabela 204. Media wybrane do analizy 

 

ŹRÓDŁA UNIWERSALNE 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Dziennik Polski 

Gazeta Krakowska 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 

Kurier Tarnowski 

Dobry Tygodnik 

Sądecki 

gazetakrakowska.pl 

dziennikpolski24.pl 

Radio Kraków 

Radio RDN 

Małopolska 

TVP3 Kraków 

MTV 24 

LOKALNE: OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

nowysacz.naszemiasto.pl 

tarnow.naszemiasto.pl 

halogorlice.info 

krakow.naszemiasto.pl 

Polskie Radio 

Jedynka 

Polskie Radio Dwójka 

TVN 24 

Źródło: Opracowanie własne 

Zarówno budowanie korpusu badawczego (zbioru wszystkich komunikatów medialnych 

spełniających kryteria wyszukiwania), jak i późniejszą analizę zebranego materiału oparto na  

6 hasłach.  

Na konkretne hasła zwrócono uwagę podczas wyszukiwania komunikatów medialnych, gdyż 

pojawiały się z najwyższą częstotliwością. Wybrane hasła zostały uznane za najbardziej 

neutralne, uniwersalne, obejmujące szeroką perspektywę czasową a także odnoszące się do 

komunikatów zawierających opis projektu/badanej instytucji w trakcie lub tuż po realizacji 

inwestycji (projekt, inwestycja).  

W doborze haseł kierowano się motywem dotarcia do komunikatów medialnych opisujących 

badaną instytucję oraz projekt zarówno w czasie realizacji inwestycji, po jej zakończeniu, jak  

i dotyczących bieżących działań placówki. Istotne z perspektywy problematyki badawczej jest 

ujęcie możliwie szerokiego spektrum wiadomości publikowanych w mediach zarówno pod 

względem ram czasowych, jak i charakteru komunikatów.  
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Rysunek 12. Hasła uwzględnione w analizie medialnej 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

W efekcie tak skonstruowanego wyszukiwania zbudowano bazę danych zawierającą 16 557 

komunikatów medialnych wraz z ich szczegółową charakterystyką, których analiza stanowiła 

podstawę prezentowanego badania. W całości zostały one objęte analizą o charakterze 

ilościowym.  

Tabela 205. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 600 580 554 687 1218 887 314 305 288 293 5 726 

dziennikpolski24.pl    197 228 166 200 191 192 143 1 317 

Gazeta Krakowska 291 286 495 424 569 769 635 503 369 452 4 793 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
33 51 59 101 129 104 244 207 218 176 1 322 

gazetakrakowska.pl    73 58 68 158 116 157 129 759 

gorlice.pl      22 16 20 22  80 

halogorlice.info       3 12 23 22 60 

krakow.naszemiasto.pl   42 40 49 82 217 110 90 184 814 

nowysacz.naszemiasto.pl   2 72 106 218 180 169 48 145 940 

tarnow.naszemiasto.pl    19 60 131 130 108 66 232 746 

Ogółem 924 917 1152 1613 2417 2447 2097 1741 1473 293 16 557 

Źródło: Opracowanie własne 

Jednak ze względu na obszerność korpusu uwzględnienie w analizie jakościowej wszystkich 

zebranych materiałów odpowiadających początkowo przyjętym kryteriom nie było możliwe 

(stworzony i objęty badaniem ilościowym korpus obejmował ponad 16,5 tysiąca materiałów 

opublikowanych w prasie i Internecie). Jakościowa analiza komunikatów medialnych, zgodnie 

Pomysły 

Wybrane hasła: 

• projekt 

• inwestycja 

• kultura 

• miejsce 

• mieszkańcy 

• wydarzenia 

 

Hasła „projekt”, „inwestycja”, dotyczą 

przede wszystkim komunikatów 

bezpośrednio związanych z realizowanym 

przez instytucję projektem (zawierających 

informacje na jego temat, pojawiające się 

podczas różnych etapów realizacji 

projektu).  

Pomysły: 

• infrastruktura 

•  rewitalizacja 

•  rozwój 

•  budowa 

• przebudowa/remont/

modernizacja 

• koszty 

• możliwości 

• sztuka/kultura 

• wydarzenie 

• budowla 

• wygląd 

• zmiana 

• przestrzeń/miejsce 

• pomysł 

• standard 

• inicjatywa 

• konstrukcja 

• mieszkańcy 

Hasła „miejsce”, „mieszkańcy”, pozwolą 

na dotarcie do informacji na temat 

uwzględniania społeczności lokalnej w 

realizowanych przedsięwzięciach oraz na 

temat wpływu projektu na zmiany, jakie 

nastąpiły wśród społeczności lokalnej.  

Hasła „kultura” oraz „wydarzenie”, 

możliwe będzie ujęcie w badaniu 

komunikatów dotyczących zmiany oferty 

placówki oraz realizacji przez nią nowych 

wydarzeń, zainicjowanych dzięki 

przeprowadzonej inwestycji. 
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z przyjętą w badaniu metodologią objęła minimum 100 komunikatów dotyczących każdego 

projektu, dając łączną liczbę co najmniej 1 100 komunikatów włączonych do próby badawczej. 

W badaniu jakościowym zdecydowano się na zastosowanie dwóch kryteriów doboru 

komunikatów medialnych: ilościowego i merytorycznego.  

Kryterium ilościowe: uwzględnia całkowitą liczbę komunikatów medialnych dotyczących 

danej instytucji, opublikowanych w mediach w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie 

badanego projektu do końca 2016 roku. Zgodnie z przyjętą metodologią dla każdej instytucji 

przygotowano próbę badawczą obejmującą co najmniej 100 komunikatów. Postępowano 

zgodnie z zasadą, w myśl której do próby badawczej włączany był co n-ty (N zależne było od 

liczebności korpusu dla każdej instytucji) komunikat z listy uszeregowanej wg daty publikacji 

treści.  

W toku analizy zdecydowano o włączeniu do tworzenia próby badawczej kolejnego kryterium, 

nazwanego kryterium merytorycznym. Jeżeli ze względu na swój charakter (niewielką 

objętość, oboczną tematykę lub znikomą wartość dla badanej problematyki) materiał uznawano 

za niewystarczający do objęcia analizą jakościową, tekst był wyłączany z badania, a jego miejsce 

zastępował komunikat kolejny według kryterium czasu publikacji.  

Warto pamiętać, że w ten sposób skonstruowana próba, co charakterystyczne dla ograniczeń 

badań jakościowych, nie ma charakteru próby reprezentatywnej dla całego zebranego materiału 

empirycznego. Jednakże włączenie do badania takich nieprobabilistycznych elementów doboru 

próby w przypadku badań jakościowych znacząco zwiększa merytoryczną wartość 

otrzymywanych wyników. 

Tabela 206. Liczba komunikatów medialnych objętych badaniem jakościowym 

NAZWA INSTYTUCJI 

LICZBA KOMUNIKATÓW MEDIALNYCH 

OBJĘTYCH ANALIZĄ 

ILOŚCIOWĄ 

OBJĘTYCH 

ANALIZĄ 

JAKOŚCIOWĄ 

Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach 435 115 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 2355 116 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w 

Krakowie 
1136 105 

Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku 390 114 

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 544 71 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 448 100 

Miasteczko Galicyjskie 1 961 121 

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 2 216 113 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 1 856 101 

Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 1 437 104 

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 3 779 100 

Łącznie:  16 557 1 160 

Źródło: Opracowanie własne 

Efektem analizy jest szczegółowa charakterystyka treści medialnych dotyczących działalności 

wybranych instytucji oraz wskazanych realizowanych w nich projektów kulturalnych, 

zaprezentowana w formie wyczerpującej listy kategorii tematycznych pojawiających się  

w badanych komunikatach - klucza kategoryzacyjnego.  

W efekcie badania treści medialnych każda z kategorii zaprezentowana, w dołączonej do aneksu 

tabeli szablonu klucza, została dodatkowo dokładnie scharakteryzowana i uzupełniona  

o szczegółowy opis treści, którym odpowiada w przypadku poszczególnych instytucji  

i projektów. Charakterystyka każdej z wyłonionych kategorii została dodatkowo każdorazowo 

wzbogacona pochodzącymi bezpośrednio z analizowanych komunikatów medialnych cytatami 
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obrazującymi sposób opisu i prowadzenia narracji wewnątrz poszczególnych kategorii 

tematycznych. Szczegółowe tabele zostaną zaprezentowane w dalszej części raportu. 

Celem ujęcia szerszego kontekstu informacyjnego, przede wszystkim w zakresie zilustrowania 

nastawienia mediów do danej instytucji, przeprowadzona została również analiza metodą pola 

semantycznego włączonych do próby komunikatów. Powyższa metoda zakłada odnalezienie 

oraz określenie dla analizowanych słów, kontekstów, w jakich występują, w odniesieniu do ich: 

określeń (jak opisowo badane słowo jest prezentowane w komunikatach); asocjacji (z czym 

powiązane jest słowo w komunikatach); opozycji (co przedstawione jest jako przeciwieństwo 

słowa w komunikatach); ekwiwalentów (jak zastępowane jest badane słowo w komunikatach); 

działań podmiotu oraz działań na podmiot. Ponieważ wstępna analiza pól semantycznych 

haseł będących podstawą prowadzonego badania (projekt, inwestycja, kultura, miejsce, 

mieszkańcy, wydarzenie) nie dała merytorycznie zadowalających rezultatów, zgodnie z przyjętą 

metodologią, zdecydowano o przeprowadzeniu analizy pola semantycznego dla nazwy każdej  

z objętych badaniem instytucji.  

Wyniki analizy medialnej 

Poniżej zaprezentowane zostały wyniki analizy medialnej: 

 ilościowej analizy komunikatów medialnych,  

 jakościowej analizy komunikatów medialnych opartej o klucz kategoryzacyjny,  

 analizy pól semantycznych dla wszystkich objętych badaniem instytucji. 
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Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat Europejskiego Centrum Muzyki  

w Lusławicach oraz realizowanego projektu „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach” analizie ilościowej poddano 435 komunikatów 

medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby 

włączono materiały opublikowane od 2010 do końca 2016 roku.  

Nie bez znaczenia pozostaje rozkład publikacji w czasie - dla potrzeb badania struktury  

w analizie wzięto pod uwagę również strukturę procentową komunikatów. 

Tabela 207. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum 

Muzyki 

DATA CZĘSTOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2010 12 2,8 

2011 26 6,0 

2012 29 6,7 

2013 126 29,0 

2014 88 20,2 

2015 65 14,9 

2016 89 20,5 

Ogółem 435 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizowane komunikaty pochodziły z różnych mediów, a struktura ich podziału była 

różnorodna. 

Ważnym elementem analizy obrazu instytucji kultury kreowanego przez media masowe jest 

ocena wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści. Na potrzeby analizy materiały 

podzielono na te nacechowane: negatywnie, neutralnie i pozytywnie. 

Tabela 208. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY  CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  1 0,2 

Neutralny 417 95,9 

Pozytywny 17 3,9 

Ogółem 435 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem był zasięg publikacji medialnych na temat 

analizowanej instytucji. Ze względu na specyfikę zebranych danych - treści podzielono na te  

o charakterze regionalnym oraz pozostałe materiały (kategoria „inny”) o zasięgu ogólnopolskim 

lub trudnym do ustalenia (jak w przypadku treści publikowanych w Internecie), ale bez wątpienia 

szerszym od regionalnego. 
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Tabela 209. Zasięg komunikatów objętych analizą- Europejskie Centrum Muzyki 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  291 66,9 

Ogólnopolski/ trudny do 

ustalenia 
144 33,1 

Ogółem 435 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto najbardziej adekwatny parametr jakim jest poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który 

dostarcza informacji o liczbie potencjalnych odbiorów (ludzi, którzy mieli styczność  

z komunikatem). 

Tabela 210. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum 

Muzyki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 66 644 53 889 53 117 49 350 43 673 35 314 27 564 42 136 

dziennikpolski24.pl 76 80 3 418 6 563 6 570 6 570 6 570 55 87 

Gazeta Krakowska 69 291 57 149 55 258 53 716 46 116 37 422 40 844 47 005 

Gazeta Wyborcza Kraków 60 937 56 228 41 819 37 117 32 495 38 768 31 661 38 155 

Gazetakrakowska.pl 491 1 569 7536 27 119 27 119 27 119 27 119 22 660 

halogorlice.info      4 445 4 445 4 445 

krakow.naszemiasto.pl   1387 1 724 1 724 1 724  1 640 

nowysacz.naszemiasto.pl    843 843 1 572  1 025 

tarnow.naszemiasto.pl  563 597 600 600 600 600 598 

Średnio 43 504 36 222 31 966 33 082 33 182 26 518 29 426 31 774 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 13 821 679. 

Tabela 211. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 199 931 485 000 371 816 1 233 751 82 9794 600 344 661 546 4 382 182 

dziennikpolski24.pl 228 482 6 835 150 940 59 130 85 410 6 5700 368 725 

Gazeta Krakowska 138 582 171 447 386 808 1 880 044 1 245 128 523 905 1 388 700 5 734 614 

Gazeta Wyborcza Kraków 182 810 281 140 125 458 668 110 454 933 3 87 675 379 926 248 0052 

Gazetakrakowska.pl 491 3 138 30 142 216 952 325 428 108 476 108 476 79 3103 

halogorlice.info      13 335 13 335 26 670 

krakow.naszemiasto.pl   4 162 12 068 1 724 1 724  19 678 

nowysacz.naszemiasto.pl    1 686 843 1 572  4 101 

tarnow.naszemiasto.pl  563 1 791 4 800 3 000 1 200 1 200 12 554 

Suma  522 042 941 770 927 012 4 168 351 2 919 980 1 723 641 2 618 883 13 821 679 

Źródło: Opracowanie własne 

Ważnym elementem analizy stanowi opis zweryfikowanego ekwiwalentu reklamowego (AVE) 

właściwego dla uwzględnionych w badaniu komunikatów. Zebrany materiał empiryczny 

pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego właściwego dla całej publikacji) i 
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AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających nazwę opisywanej instytucji oraz 

6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy, 

wydarzenie).  

AVE (ekwiwalent reklamowy) mierzony jest w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, 

którą należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat 

instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji 

na temat Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 5 415,67 zł i wahało się od 118 zł do 64 559 zł, a AVE efektywne (mierzone 

dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 567,07 zł 

i wahało się od 5 zł do 5 256 zł.  

Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” 

(średnio 15 431 zł).  

Tabela 212. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum 

Muzyki - statystyki opisowe 

 N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 434 118 64 559 5 415,67 8 791,168 

AVE ef. [zł] 272 5 5 256 567,07 867,334 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 213. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum 

Muzyki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 4 214 4 655 11 098 4 438 7 196 6 381 4 115 5 645 

dziennikpolski24.pl 5 350 5 350 5 885 5 629 5 469 5 350 5 671 5 528 

Gazeta Krakowska 1 569 2 951 4 159 2 849 3 058 3 616 2 618 2 975 

Gazeta Wyborcza Kraków 3 654 10 339 6 781 29 253 12 114 16 341 5 039 15 431 

Gazetakrakowska.pl 500 500 500 513 508 500 600 517 

halogorlice.info      1 249 1 249 1 249 

krakow.naszemiasto.pl   500 500 500 500  500 

nowysacz.naszemiasto.pl    150 150 150  150 

tarnow.naszemiasto.pl  150 150 158 150 150 150 153 

Średnio 3 608 5 219 4 926 6 951 5 087 6 135 3 499 5 416 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Europejskiego Centrum Muzyki wykazano, że placówka musiałaby zapłacić 

łącznie 2 350 400 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje  

w formie reklamy. 
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Tabela 214. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą. - Europejskie Centrum Muzyki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 12 643 41 898 77 686 110 951 136 721 108 475 98 755 587 129 

dziennikpolski24.pl 16 050 32 100 11 770 129 470 49 220 69 550 56 710 364 870 

Gazeta Krakowska 3 137 8 854 29 113 99 720 79 506 50 625 89 021 359 976 

Gazeta Wyborcza Kraków 10 963 51 695 20 343 526 547 169 602 163 407 60 464 1 003 021 

Gazetakrakowska.pl 500 1 000 2 000 4 100 6 100 2 000 2 400 18 100 

halogorlice.info      3 747 3 747 7 494 

krakow.naszemiasto.pl   1 500 3 500 500 500  6 000 

nowysacz.naszemiasto.pl    300 150 150  600 

tarnow.naszemiasto.pl  150 450 1 260 750 300 300 3 210 

Suma  43 293 135 697 142 862 875 848 442 549 398 754 311 397 2 350 400 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 113 komunikatów medialnych. W wyniku szczegółowej 

analizy jakościowej wybranych komunikatów medialnych wykorzystywany do prowadzenia 

badania szablon jakościowego klucza kategoryzacyjnego dostosowano do specyfiki 

analizowanego materiału.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 

Pierwsza tabela uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych  

w komunikatach medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne 

zaczerpnięte bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 215. Kategorie tematyczne dotyczące Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego- 

występowanie 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 
TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE W 

KOMUNIKATACH 

Projekt Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

Kultura Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Miejsce Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy - 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

Mieszkańcy Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji - 

Uznanie dla działalności mieszkańców  + 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 

- 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

Wydarzenie Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 

- 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „kultura” i „mieszkańcy”. Ich silny związek wynika z oferty 

wydarzeń kulturalnych skierowanych do okolicznych mieszkańców, a także  

z samego charakteru owych wydarzeń, które bardzo często organizowane były we 

współpracy z okolicznymi instytucjami.  

 Powiązanie obszarów „projekt” i „inwestycja”. Nawiązania do obydwu obszarów 

oraz ich związki były najliczniejsze w najstarszych analizowanych komunikatach, 

gdy instytucja dopiero budowała swoją siedzibę. Związek realizował się na 

płaszczyźnie finansowej, a także poprzez oceny subiektywne inwestycji oraz 

powstającego budynku Centrum.  

 Powiązanie obszarów „kultura” i „miejsce”. Choć związek ten objawiał się 

sporadycznie, głównie w najnowszych komunikatach, to zauważyć można rosnącą 

zależność pomiędzy organizowanymi wydarzeniami, czy też ogólną obecnością 

Centrum, a wpływem na infrastrukturę okolicznych instytucji. Zwłaszcza budowa 

nowego hospicjum i fakt zbiórki pieniędzy na ten cel podczas gal i koncertów 

mających swoje miejsce w Lusławickim Centrum były tutaj szeroko opisywane. 

W celu lepszego i pełniejszego scharakteryzowania kategorii tematycznych wyłonionych  

w badaniu opis każdej z nich został wzbogacony o wyselekcjonowany z analizowanych 

komunikatów medialnych cytaty.  

Tabela 216. Kategorie tematyczne dotyczące Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - 

cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
OPIS 

projekt 

Opis projektu 

Podobnie uważa Jerzy Soska, burmistrz Zakliczyna. - Nie wygląd jest 

najważniejszy, ale to, jak ważną rolę pełnić będzie Centrum i że 

powstało ono u nas, a nie gdzieś w Polsce - przekonuje. [Komunikat 

nr 15] 

Europejskie Centrum Muzyki zachwyciło "oszczędnością środków 

wyrazu i prostotą formy obiektu jako dominanty", która "nie konkuruje 

z krajobrazowym otoczeniem, a raczej wzbogaca je i uzupełnia w jego 

kulturowym wymiarze". [Komunikat nr 60] 

Opis realizacji 

projektu 

Szczęśliwie udało się jednak uniknąć poślizgu i swoją siedzibę 

Lusławickie Centrum otrzymało 11 grudnia 2012 - po rekordowo 

szybkiej, trwającej zaledwie 16 miesięcy budowie. [Komunikat nr 18] 

Bo Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, to 

pierwszy w kraju i jeden z niewielu na świecie obiektów tego typu 

dedykowanych rozwijaniu uzdolnień i talentów muzycznych dzieci, 

młodzieży i studentów - podkreśla Balas. [Komunikat nr 10] 

inwestycja 
Opis inwestycji 

oraz jej realizacji 

Projekt budowy centrum otrzymał wysokie oceny (powyżej 

wymaganych 65 proc.) i dzięki temu otrzymał dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. [Komunikat nr 1] 

'To druga pod względem rozmachu inwestycja z dziedziny kultury 

realizowana w Małopolsce - zauważa wicemarszałek Roman Ciepiela. 

[Komunikat nr 8] 

kultura 
Opis działalności 

kulturalnej  

W ramach […] festiwalu zaplanowano 80 koncertów - recitali, 

koncertów kameralnych, symfonicznych. Dotychczas wzięło w nich 
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udział […] 15 tys. osób, wystąpiło 400 wykonawców. [Komunikat nr 

42] 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

Przywrócenie pamięci o dorobku zmarłego 35 lat temu muzyka 

Zbigniewa Seiferta to najważniejszy cel pierwszego 

Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego. 

Przesłuchania rozpoczną się w środę w Europejskim Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.  

[Komunikat nr 58] 

miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia  

Nowy chodnik powinien połączyć się z drogą dla pieszych w 

Kończyskach, przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Europejskiego 

Centrum Muzyki w Lusławicach. 

 [Komunikat nr 113] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

mieszkańców 

regionu 

Centrum organizuje rocznie ok. 120 projektów. Połowa to projekty 

edukacyjne, druga część to koncerty. Kim są słuchacze, zapełniający 

liczącą 650 miejsc salę główną ośrodka? - Skrupulatnie to 

sprawdzamy. Koncerty są bezpłatne, ale na 2/3 biletów obowiązuje 

internetowa rezerwacja, gdzie prosimy kod zamieszkania. 40 proc. to 

mieszkańcy okolic. Pozostali przyjeżdżają z Tarnowa, Krakowa i 

Nowego Sącza. Mamy już wierną publiczność, a frekwencja jest 

wysoka - wyjaśnia Balas.  

[Komunikat nr 78] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Niedaleko Lusławic, w małej wiosce znajduje się szkoła muzyczna. Na 

początku było w niej kilkudziesięciu uczniów. Kiedy otworzyłem 

Europejskie Centrum Muzyki, uczniów chętnych do nauki było już 350. 

Z takiej liczby naprawdę muzykalnych będzie może pięć osób, ale to 

wystarczy. To oznacza, że Lusławice zdały egzamin. [Komunikat nr 

66] 

Uznanie dla 

działalności 

mieszkańców 

Krzysztof Penderecki uhonorowany został w uznaniu zasług w 

rozsławianiu Polski w salach koncertowych całego świata oraz 

działalność dydaktyczną m.in. w ramach Europejskiego Centrum 

Muzyki w Lusławicach, gdzie najzdolniejsi muzycy młodego pokolenia 

z całego świata mają możliwość doskonalenia umiejętności i 

osiągnięcia pełnej dojrzałości artystycznej". [Komunikat nr 54] 

wydarzenie 

Działalność 

edukacyjna 

instytucji  

Młodzi instrumentaliści pod kierunkiem międzynarodowego grona 

pedagogów […] przygotowywali się do scenicznego debiutu już od 

września, uczestnicząc w warsztatach orkiestrowych w Lusławicach. 

[Komunikat nr 90] 

Wydarzenia 

dotyczące 

instytucji 

Noworoczny Koncert Charytatywny Grupy Azoty odbędzie się dziś o 

godz. 18 w Europejskim Centrum Muzyki. [Komunikat nr 94] 

Źródło: Opracowanie własne 

Struktura tematyczna komunikatów medialnych na przestrzeni lat objętych analizą ulegała 

przekształceniom, a popularność poszczególnych tematów była zmienna. Poniższa tabela 

zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii tematycznych  

w kolejnych latach funkcjonowania Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. 
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Tabela 217. Zmiany sposobu opisywania działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego 

ROK NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2010 1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji oraz jej realizacji 

2011 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar tematyczny: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji oraz jej realizacji  

2012 
1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji oraz jej realizacji 

2. Obszar: Projekt; Kategoria: Opiniowanie realizacji projektu 

2013 

1. Obsza: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury  

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Związek z instytucji z okolicznymi instytucjami i 

mieszkańcami.  

2014 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury  

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Związek z instytucji z okolicznymi instytucjami i 

mieszkańcami. 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury  

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Wpływ na środowisko artystyczne 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Związek z instytucji z okolicznymi instytucjami i 

mieszkańcami. 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Wpływ na środowisko artystyczne 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym elementem jakościowej analizy komunikatów medialnych na temat Europejskiego 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach była analiza pola semantycznego. 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego) prezentuje 

poniższa tabela. 

Tabela 218. Wybrane elementy pola semantycznego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 

Pendereckiego w Lusławicach 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Wypełniona po brzegi sala  

 Serce festiwalu 

 Miejsce, do którego w pewnym sensie się pielgrzymuje 

 Jedna z najważniejszych inwestycji samorządu województwa w ostatnich 

latach w dziedzinie kultury  

 Perełka architektoniczna  

 Niezwykły obiekt na kulturalnej i architektonicznej mapie Polski  

 Miejsce europejskie, zakorzenione w lokalnej tradycji, wpisane w malowniczy 

małopolski pejzaż 

 Siedziba instytucji dedykowanej utalentowanej muzycznie młodzieży  

 Coś na kształt kampusu dla młodych twórców  

 Nowoczesna bryła 

Asocjacje 

 Nowy chodnik  

 Koncert  

 Kolejna edycja festiwalu  4 
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 Przesłuchanie  

 Młodzi artyści  

 Hospicjum  

 Nagrania  

 Recital  

 Benefis  

 Grupa Azoty  

 Studenci polskich uczelni muzycznych 

 Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta  

 Krzysztof Penderecki 

 „Wstęp wolny”  

 Warsztaty i kursy na światowym poziomie  

 Fundusze europejskie 

Opozycje  -  

Ekwiwalenty 

 Imponujący budynek Europejskiego Centrum Muzyki  

 Lusławskie Centrum  

 Obiekt  

 Kompleks  

 Centru  

 Akademia  

 Instytucja  

 Filharmonia na wsi 

Opis działań 

podmiotu 

 Centrum będzie pomostem dla młodego muzyka między tym, czego uczy się 

na co dzień, a wyjściem na poważną scenę 

 Zachwyciło 

 Nie konkuruje z krajobrazowym otoczeniem, a raczej wzbogaca je i uzupełnia 

w jego kulturowym wymiarze 

 Pozyskał nowego mecenasa 

 Organizuje rocznie ok. 120 projektów 

 Zaplanowano dwa koncerty 

 Promocja młodych i utalentowanych artystów 

 Organizujemy kursy i rozmaite projekty 

 Stworzenie nowej oferty kulturalnej dla regionu 

Opis działań 

na podmiot 

 Zostało docenione  

 Muzyczna młodzież chce tu być  

 Można podziwiać na wystawie  

 „Do pomysłu na powstanie centrum odnoszono się jednak sceptycznie”  

 „Uważano, że taki obiekt nie ma racji bytu poza dużym miastem”  

 Muzycy już chwalą walory akustyczne sali koncertowej  

 Inwestycja zostanie jednak ukończona zgodnie z planem  

 Sosna posadzona zostanie przy Europejskim Centrum Muzyki 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI  

 Analizie ilościowej poddano 435 komunikatów medialnych opublikowanych od 2010 

do końca 2016 roku.  

 Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie Krakowskiej” (122 publikacje) 

oraz „Dzienniku Polskim” (104 publikacje), a najmniej na portalach internetowych 

nowysacz.naszemiasto.pl (4 publikacje) oraz halogorlice.info (6 publikacji). Rozkład 

ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania 

Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach, którego szczyt przypadał w 2013 roku - 

opublikowano wówczas najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://halogorlice.info/
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działalności (126 publikacji, w porównaniu do 29 w roku poprzednim). Ilość 

materiałów publikowanych w kolejnych latach spadła i wynosiła od 65 do 89 

komunikatów. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (66,9%) oraz portali 

internetowych (32,9%). Prawie wszystkie (95,9%) miały neutralny wydźwięk 

emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(66,9%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 31 747 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2010 roku (średnio 43 504 

osoby) a najniższy w 2015 roku (26 518 osób). Stały spadek średniego poziomu dotarcia 

w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach dla gazet. 

Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe średnie 

wskaźniki dotarcia: 47 005 (łącznie ilość 5 734 614) - „Gazeta Krakowska”; 42 136 

(łącznie 4 382 182) - „Dziennik Polski” oraz 38 155 (łącznie 2 480 052) - „Gazeta 

Wyborcza Kraków”. W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów 

wyniosła 13 821 679. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), 

który mierzony w złotówkach, wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić 

za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na 

temat Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 5 415,67 zł i wahało się od 118 zł do 64 559 zł, a AVE 

efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione 

frazy) wynosiło średnio 567,07 zł i wahało się od 5 zł do 5 256 zł. Najwyższą 

szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” 

(średnio 15 431 zł). Warto zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe 

utrzymywało się w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy 

w przypadku prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, 

jednocześnie były to wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka 

musiałaby zapłacić 2 350 400 zł za publikacje treści analogicznych do 

analizowanych, ale w formie reklamy. 

 Treść analizowanych komunikatów, które dotyczyły planów budowy, budowy, a także 

działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

obejmowała szeroki zakres tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: 

inwestycja, projekt, kultura, wydarzenie, miejsce, mieszkańcy. Należy zaznaczyć, że to 

właśnie „opis działalności kulturalnej”, „zaangażowanie w popularyzację kultury”  

i „związek instytucji z okolicznymi instytucjami i mieszkańcami” były tematami 

występującymi najczęściej, a przy tym nierzadko razem, w obrębie jednego 

komunikatu prasowego. Wynikało to z profilu wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przy współpracy z innymi, lokalnymi organizacjami i instytucjami.  

 Najstarsze z komunikatów, w których mówi się dopiero o planach budowy 

Europejskiego Centrum Muzyki traktują o projekcie entuzjastycznie, a pozytywne 

głosy odzywają się ze strony władz regionu, a także, co zdaje się być dość oczywiste, 

ze strony samego Krzysztofa Pendereckiego, który latami zabiegał o zbudowanie 

centrum edukacyjno-kulturalnego ukierunkowanego na rozwój talentów młodych 

muzyków. W trakcie realizacji projektu w komunikatach odnajdujemy sceptyczne głosy 

ze strony mieszkańców okolic, którzy mają wątpliwość co do wkomponowania gmachu 

ECM w pejzaż Lusławic. Ocena ta jest studzona wyważoną opinią sołtysa Lusławic, 

który mówi, że ze wszelkimi obiekcjami należy zaczekać do zakończenia całości prac. 

W najmłodszych artykułach nie znajdziemy relacji z oceny działalności oraz wyglądu 



 

 548 

 nr strony 

ECM dokonywanych przez mieszkańców. Warto jednak wspomnieć, iż Centrum staje 

się obiektem kilkukrotnie nagradzanym w konkursach architektonicznych. Również 

sam pomysłodawca ECM - Krzysztof Penderecki - jest nagradzany przez władze 

lokalne za działalność związaną z promocją regionu. Tak więc, w ostatecznym 

rozrachunku ocena Centrum jest pozytywna, a jego działalność spotkała się  

z szerokim uznaniem.  

 Sposób opisywania, a także tematyka komunikatów dotyczących ECM zmieniały 

się na przestrzeni czasu. Początkowo w artykułach z lat 2010-2011 przeważały te, 

które wpisują się swoją treścią w obszary „projekt” i „inwestycja”. Następnie, gdy 

budowa ECM została ukończona większość przeanalizowanych komunikatów 

obejmowała swoim zakresem obszary „inwestycja” i „kultura”. Był to moment, gdy 

instytucja rozpoczęła swoją działalność, pozyskiwała środki, a jednocześnie oceniana 

była pod kątem finalizacji projektu. Komunikaty z następnych lat wpisywały się  

w obszary „kultura” i „mieszkańcy”. Co już zostało wspomniane, domeną ECM jest 

organizacja wydarzeń kulturalnych, które w znacznej mierze realizowane są przy 

współpracy z innymi okolicznymi instytucjami. Można powiedzieć że wizytówkami 

Centrum są 

 Festiwal EMANACJE, który składa się z organizowanych w całym 

województwie koncertów, 

 a także Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa 

Seiferta, którego finał odbywa się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 

Manggha w Krakowie.  

Konkurs również przekłada się na wzrost działalności instytucji opisywanej przez 

kategorie Zaangażowanie w popularyzację kultury oraz Wpływ na środowisko 

artystyczne, gdyż głównym celem jest tutaj promocja wybitnych muzyków, a także 

przypomnienie o wybitnym polskim skrzypku, który patronuje całemu wydarzeniu. 

 Jak podkreśla się, celem istnienia Centrum jest wpływ na środowisko artystyczne 

poprzez działalność edukacyjną skierowaną do młodych muzyków. Wydarzenia  

z tym związane są jednak w znacznie mniejszym stopniu nagłaśniane niż działalność 

kulturalna, której odbiorcami są mieszkańcy okolic. Warto jednak nadmienić, że  

w wywiadach z władzami Centrum podkreśla się, iż funkcjonowanie ECM wpłynęło na 

sposób postrzegania edukacji muzycznej w tym regionie, co przełożyło się na wzrost 

liczby uczniów tamtejszych szkół muzycznych. To właśnie o owych uczniach i ich 

rodzicach mówi się jako o lokalnych odbiorcach kulturalnej działalności Centrum.  

 Do kwestii spornych wymienianych w najstarszych artykułach należała sprawa 

usytuowania Centrum w Lusławicach. Lusławice to wieś, która nie znajduje się  

w bezpośrednim sąsiedztwie żadnego z większych miast. Jednak, jak podkreślał 

Dyrektor Centrum, ECM jest stosunkowo dobrze połączone z Nowym Sączem oraz 

Tarnowem. Ponadto mieszkańcy pobliskich wsi i małych miejscowości stanowią 40% 

ogółu wszystkich widzów zapełniających salę koncertową Centrum. Jak wynika z 

komunikatów medialnych Krzysztof Penderecki usytuował ECM w pobliżu swojej willi. 

Ma to dodatkowo znaczenie, ponieważ bezpośrednie sąsiedztwo zwiększa 

prawdopodobieństwo aktywnego uczestnictwa kompozytora w życiu instytucji.  

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu „Europejskie 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego” jest relatywnie rozbudowane, bogate  

w liczne asocjacje, określenia i ekwiwalenty. Nie odnaleziono natomiast żadnych 

przeciwstawnych podmiotowi opozycji. Większość fraz traktuje o ECM jako o nowo 

powstałej siedzibie instytucji. Nadmienić również warto, że w całej gamie określeń 

dotyczących Centrum nie znalazło się takie, które posiadałoby wydźwięk 
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pejoratywny - wszystkie w sposób entuzjastyczny odnosiły się do nowoczesnej 

bryły budynku, w którym ulokowana została instytucja. 
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Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie oraz realizowanego w nim projektu „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego  

w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego” analizie ilościowej 

poddano 2 355 komunikatów medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych 

i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały opublikowane od 2008 do końca 2016 roku. 

Tabela prezentująca źródła znajduje się w załączniku do raportu.  

Tabela 219. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2008 96 4,1 

2009 161 6,8 

2010 284 12,1 

2011 288 12,2 

2012 373 15,8 

2013 261 11,1 

2014 310 13,2 

2015 247 10,5 

2016 335 14,2 

Ogółem 2 355 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 220. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  13 0,6 

Neutralny 2 254 95,7 

Pozytywny 88 3,7 

Ogółem 2 355 100,0 

 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem, podobnie jak we wcześniejszej analizie, był 

zasięg publikacji medialnych na temat analizowanej instytucji.  

Tabela 221. Zasięg komunikatów objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  1649 70,0 

Ogólnopolski/ trudny do 

ustalenia 

706 30,0 

Ogółem 2 355 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto najbardziej adekwatny parametr jakim jest poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który 

dostarcza informacji o liczbie potencjalnych odbiorów.  

Tabela 222. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 72 199 69 574 68 086 58 583 55 830 47 541 42 171 35 560 27 257 51 227 

dziennikpolski24.pl   98 245 4 609 6 542 6 570 6 570 6 570 4 639 

Gazeta Krakowska 72 026 72 826 68 123 66 707 55 370 53 559 48 576 36 605 40 485 57 354 

Gazeta Wyborcza Kraków 70 168 67 140 60 700 58 666 43 109 36 551 31 566 37 980 32 812 48 564 

Gazetakrakowska.pl   550 1 336 7 935 27 119 27 119 27 119 27 119 19 529 

gorlice.pl           

halogorlice.info      4 445  4 445  4 445 

krakow.naszemiasto.pl  654 821 1 265 1 639 1 724 1 724 1 724 1 724 1 446 

nowysacz.naszemiasto.pl    690   1 208 1 572 1 572 1 394 

tarnow.naszemiasto.pl    268  600 600 600 600 553 

Średnio 71 532 57 253 47505 44294 44 990 30 427 30 565 26 426 22 982 38 550 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów medialnych wynosi 90 669 977. 

Tabela 223. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 3 465 552 3 548 293 5 583 024 4 100 787 11 612 546 3 613 092 4 807 521 2 631 428 2 643 959 42 006 202 

dziennikpolski24.pl   3 323 8 098 138 264 196 250 302 220 262 800 262 800 1 173 755 

Gazeta Krakowska 1 296 468 3 568 468 4 836 708 5 069 694 3 211 466 2 142 377 2 380 224 1 390 998 2 429 117 26 325 520 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
2 105 040 2 0813 46 3 034 979 3 519 983 1 681 236 1 425 499 1 294 198 1 481 227 1 345 298 17 968 806 

Gazetakrakowska.pl   10 447 17 364 95 222 461 023 569 499 677 975 922 046 2 753 576 

gorlice.pl           

halogorlice.info      4 445  17 780  22 225 

krakow.naszemiasto.pl  19 620 22 999 37 958 42 620 98 268 56 892 29 308 7 4132 38 1797 

nowysacz.naszemiasto.pl    2 069   2 415 6 288 1 5720 2 6492 

tarnow.naszemiasto.pl    804  600 1 200 3 000 6 000 11604 

Suma  6 867 060 9 217 727 13 491 480 12 756 757 1 678 354 7 941 554 941 4169 6 500 804 7 699 072 90 669 977 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 
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nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie).  

AVE (ekwiwalent reklamowy), który mierzony w złotówkach, wyraża szacunkową wartość, 

którą należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat 

instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji 

na temat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 5 831,74 zł i wahało się od 13 zł do 181 442 zł, a AVE efektywne (mierzone 

dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 431,55 zł  

i wahało się od 2 zł do 6 103 zł.  

Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej 

Kraków” (średnio 14 124 zł). 

Tabela 224. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa 

Polskiego - statystyki opisowe 

 N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 2350 13 181442 5831,74 11187,580 

AVE ef. [zł] 1220 2 6103 431,55 641,681 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 225. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 4 157 2 521 3 324 5 225 7 486 5 107 5 405 4 452 7 217 5 558 

dziennikpolski24.pl   5 350 5 350 5 671 5 635 5 420 5 350 5 564 5 468 

Gazeta Krakowska 4 878 2 706 3 728 4 830 4 849 4 197 4 229 5 030 10 659 5 104 

Gazeta Wyborcza Kraków 2 592 2 297 15 513 14 130 18 708 18 118 18 610 17 465 13 977 14 124 

Gazetakrakowska.pl   500 500 500 512 510 500 538 512 

gorlice.pl       100 100  100 

halogorlice.info      1 249  1 249  1 249 

krakow.naszemiasto.pl  500 500 500 504 542 521 512 514 515 

nowysacz.naszemiasto.pl    150   150 150 150 150 

tarnow.naszemiasto.pl    150  150 150 150 150 150 

Średnio 3 803 2 157 5 358 6 193 7 392 5 642 6 014 5 844 6 503 5 832 

Źródło: Opracowanie własne 
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W przypadku Muzeum Lotnictwa Polskiego wykazano, że placówka musiałaby zapłacić 

łącznie 13 704 597 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje  

w formie reklamy. 

Tabela 226. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 199 519 128 558 272 568 365 763 1 557 089 388 105 616 175 329 470 700 069 4 557 316 

dziennikpolski24.pl   181 900 176 550 170 130 169 060 249 310 214 000 222 560 1 383 510 

Gazeta Krakowska 87 797 132 594 257 225 352 612 281 237 167 865 207 227 191 139 639 531 2 317 227 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
77 750 71 192 775 636 847 786 729 627 706 602 763 029 681 126 573 051 5 225 799 

Gazetakrakowska.pl   9 500 6 500 6 000 8 700 10 700 12 500 18 300 72 200 

gorlice.pl       200 100  300 

halogorlice.info      1 249  4 996  6 245 

krakow.naszemiasto.pl  15 000 14 000 15 000 13 100 30 900 17 200 8 700 22 100 136 000 

nowysacz.naszemiasto.

pl 
   450   300 600 1 500 2 850 

tarnow.naszemiasto.pl    450  150 300 750 1 500 3 150 

Suma całkowita 365 066 347 344 1 510 829 1 765 111 2 757 183 1 472 631 1 864 441 
1 443 

381 
2 178 611 1 370 4597 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 117 komunikatów medialnych. Pierwsza tabela uwzględnia 

występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach medialnych.  

W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte bezpośrednio  

z materiału empirycznego.  

Tabela 227. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 
WYSTĘPOWANIE W 

KOMUNIKATACH 

Projekt Opis projektu + 

Opis realizacji projektu - 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

Kultura Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Miejsce Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu + 

Mieszkańcy Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności przedstawicieli instytucji na rzecz regionu  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością lub władzami + 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

Wydarzenie Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję + 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „kultura”. W przypadku działalności Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie połączenie tych dwóch kategorii nabiera 

szczególnie wieloaspektowego charakteru ze względu na różnorodną działalność 

kulturalną samej instytucji. Można się więc w jego ramach dopatrzeć aktywności  

o charakterze eventowym związanej zarówno z tzw. kulturą wysoką, jak i kulturą 

popularną, a także takiej, której celem było popularyzowanie wiedzy. 

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „mieszkańcy”. Choć znaczna część 

najbardziej popularnej medialnie działalności eventowej instytucji  

(w szczególności odbywające się cyklicznie na terenach zielonych muzeum 

koncerty muzyczne) oraz oferty muzealno-edukacyjnej ma zasięg szerszy od 

lokalnego, nie brakuje w analizowanych materiałach opisów wydarzeń 

adresowanych bezpośrednio do społeczności lokalnej i mieszkańców Krakowa oraz 

najbliższej okolicy. 

Tabela 228. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY 

Projekt Opis projektu 

Nowy gmach został sfinansowany przez Unię Europejską oraz 

budżet województwa małopolskiego w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. (...) - 

Inwestycja była połączona z budową Lotniczego Parku 

Kulturowego w Krakowie i łącznie pochłonęły ok. 50 mln zł 

[komunikat nr 15] 

inwestycja 

Opis inwestycji  

Główny gmach muzeum lotnictwa nie będzie służył jednak 

wyłącznie ekspozycjom. Na parterze ma znaleźć się strefa 

wejściowa. Będzie tam między innymi ogólnodostępna, 

olbrzymia powierzchnia dla wystaw czasowych, a także 

warsztaty, w których wykonywane będą atrakcyjne modele 

latające. Z parteru wchodzić się będzie do części ekspozycyjnej, 

usytuowanej w dwóch skrzydłach. (...) Na pierwszym piętrze 

usytuowana zostanie sala wielofunkcyjna z foyer, mogącym 

pomieścić 150 osób oraz bar obsługujący muzeum. Na tym 

piętrze znajdzie się także biblioteka muzealna z czytelnią oraz 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Na 

najwyższej, drugiej kondygnacji zaplanowano część biurową. 

[komunikat nr 15] 

Opis realizacji 

inwestycji 

W poniedziałek generalny wykonawca nowego Gmachu 

Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie kończy 

prace. Inwestycja przebiegła prawie bez poślizgu i finalizuje się po 

niecałych dwóch latach. [komunikat nr 15] 

Kultura 
Opis działalności 

kulturalnej  

Dzisiaj w Muzeum Lotnictwa Polskiego (...) otwarta zostanie 

wystawa poświęcona 60-leciu NATO i 10 rocznicy przystąpienia 

Polski do tej organizacji. Z tej okazji sprowadzono do Krakowa 

statki powietrzne Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO 1949-

2009. Drugą cześć ekspozycji to multimedialna wystawa "NATO 

vs Układ", opowiadająca o historii Zimnej Wojny. (...) 

Najważniejszym jednak punktem obchodów jubileuszu, będzie 

pokaz w powietrzu byłych samolotów krajów NATO podczas VI 

Małopolskiego Pikniku Lotniczego. (...) Projekt jest 
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współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013. [komunikat nr 10] 

 [O nocy muzeów] W Muzeum Lotnictwa co roku pod osłoną nocy 

nie brakuje chętnych, by zobaczyć zabytkowe samoloty 

[komunikat nr 50] 

8 września w krakowskim Muzeum Lotnictwa grupa Wu-Hae 

zaprezentuje na żywo swoją "Operę nowohucką". (…) W 

koncercie wezmą udział specjalni goście: Marcin Świetlicki, 

Maciej Maleńczuk i Jacek Królik. Występ zostanie wzbogacony o 

oprawę wizualną. [komunikat nr 55] 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

W najbliższy weekend instytucje kultury szeroko otwierają drzwi 

dla seniorów. Wszystko dzięki programowi "60+kultura". (…) 

Bezpłatne wstępy do placówek zafundowały seniorom także 

m.in.(…) Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie [komunikat 

nr 58] 

Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza serdecznie na kolejne 

spotkanie z cyklu "Spotkania przy samolocie" prowadzone przez 

Jana Hoffmanna. Zapraszamy zarówno młodzież jak i dorosłych 

na opowieść o historii lotnictwa. [komunikat nr 70] 

Obiekt jako element 

kultury 

Muzeum Lotnictwa Polskiego - Nagroda kapituły Plebiscytu: 

Obiekt wyróżnia się oryginalnością formy architektonicznej, 

inspirowaną śmigłem samolotu. Obok niezwykłej formy 

zewnętrznej, posiada ciekawie rozwiązane i wzajemnie 

przenikające się wnętrze, dające przestrzeń dla bogatej 

ekspozycji zgromadzonych tu unikalnych samolotów. 

[komunikat nr 33] 

Nowy gmach Muzeum Lotnictwa Polskiego został uznany za 

jeden z "7 Cudów Funduszy Europejskich" - jako najpiękniejszy 

obiekt turystyczny sfinansowany z unijnych funduszy. (…) 

Gmach muzeum został nagrodzony jako jeden z 

"najnowocześniejszych, najbardziej ekspresyjnych w swej bryle, 

stworzony od podstaw, obiekt muzealny w Polsce (…) Budynek, z 

lotu ptaka, przypomina formą wirujące śmigło i dzięki tej 

rozpoznawalnej bryle stał się "jednym najbardziej 

rozpoznawalnych budynków w regionie i w całej Polsce 

[komunikat nr 51] 

Działalność 

edukacyjna 

Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprasza w ferie dzieci i młodzież 

wraz z rodzicami na zajęcia edukacyjno-warsztatowe (…) W 

czasie zajęć będzie można zobaczyć najciekawsze eksponaty, 

poznać losy sławnych pilotów i ich maszyn, zbudować własny 

model samolotu czy spróbować własnych sił jako pilot. 

[komunikat nr 74] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

Działka (…) którą Agencja Mienia Wojskowego dwukrotnie 

próbowała sprzedać inwestorom komercyjnym, będzie jednak 

zagospodarowana na Lotniczy Park Kulturowy. [komunikat nr 

14] 

Modernizacja 

okolicy 

Wąska i zniszczona ulica Markowskiego to jedyna droga 

dojazdowa do osiedla Moje Eldorado. Jest ona również główną 

drogą prowadzącą do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Mieszkańcy 

Czyżyn, goście Muzeum, a także i dyrekcja muzealnej placówki 

od dawna dopominają się o gruntowny remont ulicy. (…) W 2010 
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roku został otwarty nowoczesny budynek muzeum, wokół 

którego zagospodarowano kilka hektarów terenu, wykonano 

ścieżki, elementy małej architektury i parkingi. Inaczej powinna 

wyglądać droga dojazdowa do takiego obiektu - uważa Wojciech 

Krzysztonek [komunikat nr 35] 

Negatywne zmiany 

wynikające z 

realizacji projektu 

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego skarżą się na zbyt 

głośne imprezy w parkach, na które zezwala miasto (…) Jest 

oburzony, bo ryk silników i spaliny są uciążliwe dla wielu 

krakowian, którzy przychodzą do parku, żeby odpocząć. 

[komunikat nr 107] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Na uczestników festynu czekać będzie wiele atrakcji. (…) 

zaprasza do udziału w "potyczkach rodzinnych", swoje niezwykłe 

zdolności zaprezentuje iluzjonista, a imprezę otworzy pokaz 

latawców "Wiosenne loty", którym towarzyszyć będą pokazy 

modeli latających sterowanych radiem. Nie zabraknie także 

wrażeń muzycznych. [komunikat nr 4] 

Tysiące Krakowian przyszło w niedzielne popołudnie do Muzeum 

Lotnictwa Polskiego, gdzie odbywał się festyn rodzinny "Święto 

Czyżyn - Dzielnica Czyżyny Dzieciom". Przygotowano wiele 

atrakcji, szczególnie dla najmłodszych [komunikat nr 9] 

Młodzież w klasy mundurowej w Zespole Szkół w Książu Wielkim 

odwiedziła jednostkę wojskową mieszczącą się przy lotnisku 

Balice (…) Uczniowie wybrali się też do Muzeum Lotnictwa 

Polskiego. Mogli tam nie tylko podziwiać cenne eksponaty, na 

przykład cenne samoloty i helikoptery, ale też pozwolono im 

wypróbować działanie żyroskopu i symulatora lotu. [komunikat 

nr 48] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność 

instytucji 

Po raz dwunasty zaprezentowali się krakowianom piloci w swych 

latających maszynach, którzy przybyli z Polski, a kilku nawet z 

zagranicy. A przyciągnął ich do Krakowa słynny już Małopolski 

Piknik Lotniczy organizowany przez Muzeum Lotnictwa 

Polskiego.  

Czy przez muzeum - nie! Przez pracujących tam pasjonatów pod 

kierownictwem dyrektora, Krzysztofa Radwana i rzeszy 

wspierających ich dzielnie wolontariuszy, którzy ponad pół roku 

przygotowywali to wspaniałe, lotnicze święto. Przygotowali je 

dla krakowian, ale nie tylko, gdyż od lat piknik lotniczy przyciąga 

wiernych fanów z całej Polski. [komunikat nr 108] 

Konflikty instytucji / 

jej przedstawicieli z 

lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Po tragicznym wypadku cessny, w którym zginęły 2 osoby 

władze miasta zwróciły się do organizatorów o zmianę formuły 

imprezy. (…) Ostatecznie władze Muzeum Lotnictwa i włodarze 

Krakowa doszli do porozumienia. [komunikat nr 20] 

Członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego skarżą się na zbyt 

głośne imprezy w parkach, na które zezwala miasto (…) 

Tymczasem Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa 

Polskiego tłumaczy, że skargi na zbyt głośne imprezy na terenie 

muzeum zdarzają się sporadycznie. [komunikat nr 107] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

4-latka zmagająca się z ciężką chorobą pragnęła po prostu… 

zasadzić jabłonkę. Jako że nigdy wcześniej nie latała, chciała ją 

zobaczyć z góry. (…) Dziewczynka zasadziła swoje nasionka na 

terenie muzeum, po czym wsiadła do policyjnego śmigłowca (…). 
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Gdy wzniosła się ku górze, drzewko już wyrosło. [komunikat nr 

78] 

wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

To już trzecia edycja Coke Live Music Festivalu. (…) Podczas 

ostatniej edycji krakowska impreza - zdaniem organizatorów - 

zgromadziła blisko 20 tys. słuchaczy. (…) Coke Live Music 

Festival cieszy się dużym poparciem ze strony miasta, zwłaszcza 

logistycznym. [komunikat nr 3] 

Ponad 1000 kibiców spodziewają się wstępnie organizatorzy w 

fan-campie, który ma powstać podczas Euro 2012 na terenie 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czyżynach. Mają tam 

zamieszkać kibice, którzy przybędą do Krakowa za swoimi 

reprezentacjami (w naszym mieście bazy będą mieć Anglicy, 

Holendrzy i Włosi) i nie zdecydują się na nocleg w hotelu. 

[komunikat nr 44] 

Wydarzenia 

dotyczące instytucji 

W miniony weekend na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego 

odbyła się nietypowa akcja, w której krakowianie malowali 

największe logo polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. 

Gigantycznych rozmiarów logo zajmuje niemal hektar 

powierzchni (190 metrów długości i 45 m wysokości) i jest 

widoczne z nieba. Adresatami są przede wszystkim pasażerowie 

samolotów, którzy zmierzają na krakowskie lotnisko w Balicach 

[komunikat nr 39] 

 Śluby można brać poza USC (…) Jak przyznają urzędnicy z 

Małopolski, zainteresowanie ślubem "pod chmurką" jest 

umiarkowane. Najwięcej ceremonii plenerowych zaplanowano w 

Krakowie. - Dwie pary już się pobrały - jedna w Muzeum 

Lotnictwa Polskiego, a druga na barce na Wiśle. [komunikat nr 

90] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.  

Tabela 229. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

ROK NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2008 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2009 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2010 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

3. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2011 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2012 
1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 
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3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2013 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2014 

1. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

3. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Muzeum Lotnictwa Polskiego) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 230. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia  Niezbyt bezpieczne miejsce na organizację pokazów [lotniczych]  

 Krakowskie  

 Powstałe na historycznych terenach 

Asocjacje  Juwenalia  

 Coke Live Music Festiwal  

 Miasteczko kibiców na euro  

 Piknik lotniczy  

 Historyczne lotnisko w Czyżynach  

 Krzysztof Radwan  

 Tereny zielone  

 Nowoczesny gmach muzeum  

 Lotniczy Park Kulturowy 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty  Czyżyny  

 Muzeum 

 MLP 

 Muzeum Lotnictwa 

Opis działań 

podmiotu 

 Organizować / udostępniać  

 Powinno domagać się  

 Mieścić się na historycznym terenie  

 Powstać / zostać założone/ działać / istnieć / zapraszać  

 Nawiązywać kształtem do samolotu lub wielkiego śmigła  

 Przygotowywać specjalną wystawę  

 Powiększyć się o ponad 3,5 hektara  

 Zostać uznanym za jeden z 7 cudów funduszy europejskich / zostać 

nominowanym do nagrody  
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 Przychodzić z pomocą maluchom zafascynowanym lotnictwem  

 Wspierać [vs.] Dystansować się  

 Kupić / wzbogacić się o nowy eksponat  

Opis działań na 

podmiot 

 Budować nowy gmach  

 Zaprezentować eksponaty należące do muzeum  

 Koncerty odbędą się na terenach zielonych muzeum  

 Utworzyć fun-camp na terenie MPL  

 Uznać gmach muzeum za jeden z „7 cudów funduszy europejskich”  

 Zaprezentować nowy gmach / otworzyć nowy gmach  

 Przekazać samolot / poszerzyć ekspozycję / trafić do kolekcji MLP 

 Współpracować  

 Zwiedzać /odwiedzać / być w muzeum / zwiedzać ekspozycję muzeum  

 Budować / otworzyć / utworzyć  

 Promować  

 Wystawiać w muzeum 

 Prowadzić do muzeum,  

 Realizować zdjęcia / pracować na terenie MLP 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 2 355 komunikatów opublikowanych od 2008 do końca 

2016 roku.  

 Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Dzienniku Polskim” (820 publikacje) 

oraz „Gazecie Krakowskiej” (459 publikacji), a najmniej na portalach internetowych 

gorlice.pl (3 publikacje) oraz halogorlice.info (3 publikacje). Rozkład w czasie ilości 

publikowanych tekstów dotyczących Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie układa 

się sinusoidalnie - początkowy wzrost zmienia się w przeplatające się lata wzrostów i 

spadków. Szczytowy moment przypada na rok 2012 (373 publikacji). Ilość materiałów 

publikowanych w kolejnych latach wynosi od 247 do 335 komunikatów. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (70,0%) oraz portali 

internetowych (29,9%). Prawie wszystkie (95,7%) miały neutralny wydźwięk 

emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(70,0%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 41 774 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2008 roku (średnio 71 532 

osoby) a najniższy w 2016 roku (22982 osób). Stały spadek średniego poziomu dotarcia 

w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach dla gazet. 

Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe średnie 

wskaźniki dotarcia: 57 354 (łącznie 26 325 520) - „Gazeta Krakowska”; 51 227 

(łącznie 42 006 202) - „Dziennik Polski” oraz 48 564 (łącznie 17 968 806) - „Gazeta 

Wyborcza Kraków”. W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 

90 669 977. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), 

jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić 

za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na 

temat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 5 831,74 zł i wahało się od 13 zł do 181 442 zł, a AVE efektywne 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://halogorlice.info/
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(mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 

wynosiło średnio 431,55 zł i wahało się od 2 zł do 6 103 zł. Najwyższą szacunkową 

wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 14 

124 zł). Warto zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało 

się w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku 

prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach; jednocześnie były to 

wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić  

13 704 597 zł za publikacje treści analogicznych do publikowanych, ale w formie 

reklamy. 

 Działalność Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jako instytucji kultury jest 

prezentowane w analizowanych komunikatach medialnych w sposób pozytywny. 

W analizowanych jakościowo publikacjach, mimo relacjonowania w nich sporów  

i kontrowersyjnych aspektów aktywności muzeum związanych z organizowanym 

piknikiem lotniczym i sporadycznymi wydarzeniami generującymi uciążliwy dla 

okolicznych mieszkańców poziom hałasu, nie znalazły się żadne głosy krytyki 

skierowanej bezpośrednio w stronę Muzeum i jego działalności. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie obejmowała względnie zakres 

tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach, w szczególności odnosząc się 

do obszarów: wydarzenie, kultura oraz mieszkańcy. Do tematów najczęściej 

poruszanych i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: Wydarzenia dotyczące 

instytucji, Wydarzenia organizowane przez instytucję, Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców, Opis działalności kulturalnej. 

 Struktura tematyczna publikacji medialnych na temat Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie zmienia się na przestrzeni lat. W początkach okresu objętego analizą 

częściej pojawiają się nawiązania do obszarów „instytucja” i (marginalnie) „projekt”, 

które z czasem zostają całkowicie wyparte przez opisy bieżącej działalności naukowej, 

muzealnej i kulturalnej instytucji. Z czasem widać też coraz silniejszy i powoli 

stabilizujący się związek działalności muzeum z kulturą, zarówno popularną, jak  

i wyższą. 

 Ponadto w analizowanym materiale wyraźnie zarysowały się trwałe i silne związki 

pomiędzy poszczególnymi kategoriami tematycznymi, które występowały zazwyczaj 

łącznie. W szczególności były to komunikaty łączące w sobie nawiązania do obszarów 

„wydarzenie” i „kultura”, a także „wydarzenie” i „mieszkańcy”. 

 Na podstawie analizy medialnej w działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie wyróżnić można 3 podstawowe kategorie działalności, jaką podejmuje 

ta instytucja, w tym: działalność muzealno-edukacyjno-naukowa; imprezy masowe 

na terenach zielonych przynależnych do muzeum; wydarzenia łączące oba te 

aspekty, np. pikniki lotnicze, który w formie festynu popularyzuje wiedzę o lotnictwie. 

 Warto zwrócić uwagę na silnie rysującą się w publikacjach postać dyrektora muzeum - 

Krzysztofa Radwana. Jest on w nich przedstawiany jako aktywna, prężnie działająca 

osoba publiczna silnie zaangażowana w działalność muzeum i mająca na tym polu 

osobiste sukcesy. Dyrektor Radwan był w materiale nie tylko wielokrotnie 

wspominany, ale również sam często zabierał głos w sprawach dotyczących muzeum. 

 Sezonowo znaczna część komunikatów medialnych uwzględnionych w analizie 

dotyczyła imprez masowych (jak Coke Live Music Festival) organizowanych na 

terenach zielonych należących do Muzeum Lotnictwa Polskiego.  

 Jednym z ważnych i często poruszanych w analizowanych materiałach medialnych 

tematów była nieustanna rozbudowa zbiorów Muzeum o nowe eksponaty oraz 
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poszerzanie jego oferty kulturalno-edukacyjnej.  

 Podmiot „Muzeum Lotnictwa Polskiego” tworzy w analizowanych komunikatach 

medialnych ubogie i nierozbudowane pole semantyczne w zakresie „określeń”  

i „ekwiwalentów” - instytucja najczęściej opisywana jest poprzez wykorzystanie jej 

(pełnej lub skróconej) nazwy. W publikacjach występowały nieliczne, ale bardzo 

silne i stałe „asocjacje” związane najczęściej z cykliczną działalnością muzeum. Co 

typowe „opozycji” w analizowanych komunikatach nie odnaleziono. Znacznie więcej 

fraz związanych z różnorodną aktywnością można natomiast przyporządkować 

kategoriom „działania podmiotu” oraz „działania na podmiot”, po czym wnioskować 

można o prężnej i dość różnorodnej działalności instytucji. 
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Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Ośrodek Dokumentacji 

Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie oraz realizowanego w niej projektu „Budowa 

Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - 

Cricoteka” do analizie ilościowej poddano 1138 komunikatów medialnych opublikowanych  

w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały 

opublikowane od 2007 do końca 2016 roku.  

Tabela 231. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 68 6,0 

2008 57 5,0 

2009 42 3,7 

2010 38 3,3 

2011 59 5,2 

2012 91 8,0 

2013 135 11,9 

2014 169 14,9 

2015 278 24,5 

2016 199 17,5 

Ogółem 1 136 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 232. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Cricoteka 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  21 1,8 

Neutralny 1 059 93,2 

Pozytywny 56 4,9 

Ogółem 1 136 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem był zasięg publikacji medialnych na temat 

analizowanej instytucji.  

Tabela 233. Zasięg komunikatów objętych analizą - Cricoteka 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  746 65,7 

Ogólnopolski/ trudny do ustalenia 390 34,3 

Ogółem 1136 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 



 

563 

Tabela 234. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka 

Źródło 
, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 72 199 72 199 72 125 68 774 62 999 52 515 46 773 39 054 34 831 27 447 47 774 

dziennikpolski24.pl    180 252 4 375 6 550 6 570 6 570 6 570 5 716 

Gazeta Krakowska 72 026 72 026 72 407 66 816 67 448 57 328 52 734 44 306 36 842 39 001 53 126 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
70 168 70 168 66 824 60 402 59 320 44 005 36 319 29 475 36 985 32 588 42 976 

gazetakrakowska.pl    824 1122 8 963 27 119 27 119 27 119 27 119 22 687 

krakow.naszemiasto.pl   654 987 1 266 1 654 1 724 1 724 1 724 1 724 1 642 

nowysacz.naszemiasto.pl    833 602   843 1 572 1 572 1 166 

tarnow.naszemiasto.pl     268 671  600 600 600 576 

Średnio 71 419 71 693 62 163 39 829 39 471 32 058 24 787 26 421 26 926 21 873 33 418 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 37 963 068. 

Tabela 235. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka 

ŹRÓDŁO 
 

2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 2 165 970 2 165 970 1 154 002 618 965 944 979 1 155 321 1 309 643 1 718 370 2 716 818 1 290 003 15 240 041 

dziennikpolski24.pl    719 3 024 52 496 111 350 197 100 354 780 137 970 857 439 

Gazeta Krakowska 936 338 1 008 364 651 664 400 893 539 587 1 089 237 580 074 841 820 921 055 1 053 020 8 022 052 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
1 754 200 912 184 801 893 483 212 830 484 528 063 762 707 1 326 364 2 995 795 1 466 478 11 861 380 

gazetakrakowska.pl    4 942 2 243 62 741 515 261 352 547 461 023 325 428 1 724 185 

krakow.naszemiasto.

pl 
  3 270 3 946 7 596 28 124 67 236 27 584 31 032 77 580 246 368 

nowysacz.naszemiast

o.pl 
   833 602   843 31 44 1 572 6 994 

tarnow.naszemiasto.

pl 
    268 13 41  600 1 800 600 4 609 

Suma 4 856 508 4 086 518 2 610 829 1 513 510 2 328 783 2 917 323 3 346 271 4 465 228 7 485 447 4 352 651 37 963 068 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy) jest mierzony  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Ośrodka Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora CRICOTEKA AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio  

6 976,07 zł i wahało się od 17 zł do 150 357 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych 

akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 876,49 zł i wahało się od 1 zł 
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do 13 010 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie 

Wyborczej Kraków” (średnio 15 431 zł). 

Tabela 236. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka - 

statystyki opisowe 

 N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 1 135 17 150 357 6 976,07 11 839,471 

AVE ef. [zł] 724 1 13 010 8 76,49 1 323,381 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 237. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą -Cricoteka 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ŚREDNI

O 

Dziennik Polski 4 508 3 587 3 738 3 907 4 497 12 491 8 892 10 172 8 861 10 785 8 071 

dziennikpolski24.pl    5 350 5 350 5 439 5 602 5 421 5 350 5 350 5 400 

Gazeta Krakowska 2 377 6 709 2 516 5 647 11 561 2 562 6 371 6 084 4 409 7 284 5 393 

Gazeta Wyborcza Kraków 4 103 3 811 2 603 9 727 12 837 23 963 22 698 11 416 19 421 6 937 13 058 

gazetakrakowska.pl    500 500 500 511 500 500 550 511 

krakow.naszemiasto.pl   500 500 500 541 562 544 522 500 528 

nowysacz.naszemiasto.pl    150 150   150 150 150 150 

tarnow.naszemiasto.pl     150 150  150 150 150 150 

Średnio 3 952 4 404 2 766 4 563 6 918 7 575 6 834 7 434 9 648 5 816 6 976 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Cricoteki wykazano, że placówka musiałaby zapłacić łącznie 7 917 843 zł 

wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje w formie reklamy. 

Tabela 238. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 135 251 107 595 59 808 35 161 67 461 274 795 248 965 447 585 691 161 506 888 2 574 670 

dziennikpolski24.pl    21 400 64 200 65 270 95 230 162 640 288 900 112 350 809 990 

Gazeta Krakowska 30 896 93 921 22 641 33 884 92 489 48 681 70 086 109 516 110 218 196 664 808 996 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
102 571 49 537 31 232 77 812 179 711 287 558 476 662 513 740 1 573 087 312 177 3 604 087 

gazetakrakowska.pl    3 000 1 000 3 500 9 700 6 500 8 500 6 600 388 00 

krakow.naszemiasto.pl   2 500 2 000 3 000 9 200 21 900 8 700 9 400 22 500 79 200 

nowysacz.naszemiasto.    150 150   150 300 150 900 

tarnow.naszemiasto.pl     150 300  150 450 150 1 200 

Suma 268 718 251 053 116 181 173 407 408 161 68 9304 922 543 124 8981 2 682 016 1 157 479 7 917 843 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analizie jakościowej poddano 105 komunikatów medialnych. Szczegółowa analiza 

materiałów znajduje się w tabeli umieszczonej w aneksie do raportu. Pierwsza tabela uwzględnia 

występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach medialnych.  

W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte bezpośrednio  

z materiału empirycznego. 

Tabela 239. Kategorie tematyczne dotyczące Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 

- występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE 

W 

KOMUNIKATACH 

projekt 

Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy - 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji - 

Uznanie dla działalności mieszkańców  + 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością lub 

władzami 
- 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

wydarzenie 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję + 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji - 

Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „projekt” i „inwestycja”. Związek ów był silny; zwykle przy 

okazji opisu działalności instytucji w nowej siedzibie podawano koszty budowy, 

źródło pozyskiwanych funduszy na budowę, a także przytaczano fakty opisujące 

problemy z realizacją inwestycji.  

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „kultura”. Oba obszary w analizowanym 

materiale łączyły się ze sobą wieloaspektowo i na podstawie powiązań różnych 

kategorii tematycznych. W komunikatach medialnych wyróżnić można  

w szczególności te, w których wydarzenia organizowane i współorganizowane 

przez Cricotekę miały charakter wydarzeń kulturalnych, zazwyczaj z zakresu 

kultury wysokiej oraz takie, które miały tę kulturę popularyzować. To właśnie 

związek wydarzeń z popularyzacją kultury wydawał się tutaj najsilniejszy 

 Powiązanie obszarów „projekt” i „kultura”. Wielokrotnie w artykułach 

podkreślano, że istotą projektu nowej siedziby jest związek bryły z pracami 

Tadeusza Kantora, jego koncepcjami, ogółem prądu myślowego, w obrębie którego 

działał artysta.  

4 
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Tabela 240. Kategorie tematyczne dotyczące Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka- 

cytaty 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
OPIS 

Projekt 

Opis projektu 

Pod koniec tego roku planowane jest oddanie do użytku nowej 

siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka, mieszczącego m.in. muzeum tego artysty. Powstanie 

ona na terenie zabytkowej Elektrowni Podgórskiej przy ul. 

Nadwiślańskiej, w prawobrzeżnej części Krakowa. Projekt 

zakłada rewitalizację zabudowań starej elektrowni i budowę 

nowego obiektu. [Komunikat nr 12] 

 Nowatorska architektonicznie siedziba Cricoteki - Ośrodka 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora, miała być okazałą bramą 

do dzielnicy Podgórze. Teraz ma szansę stać się kolejnym 

szkieletem w Krakowie. [Komunikat nr 15] 

Opis realizacji 

projektu 

Wśród krakowskich inwestycji duże zainteresowanie budzi także 

projekt Centrum Kongresowego oraz budynki Cricoteki i Muzeum 

Sztuki Współczesnej. [Komunikat nr 8] 

Budowane na nabrzeżu Wisły Muzeum Tadeusza Kantora 

"Cricoteka" coraz bardziej przypomina budynek z wizualizacji. 

Prezentujemy zdjęcia z aktualnego stanu budowy. Relacja 

wykonana została w niedzielę, 21 kwietnia. [Komunikat nr 12] 

inwestycja 

Opis inwestycji 

Inwestycja będzie kosztowała ok. 34,5 mln zł, z czego większość 

pieniędzy wyłoży UE w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego. [Komunikat nr 13] 

Nowa siedziba Cricoteki miała być gotowa już w 2011roku Jej 

koszt to 44 mln zł, z czego 35 mln pochodzi ze środków Unia 

Europejskiej. [sic!] [Komunikat nr 18] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Chemobudowa Kraków SA w obawie o bezpieczeństwo 

pracowników i użytkowników przyszłego muzeum wstrzymało 

budowę Cricoteki. Zarzuca projektantowi szereg błędów projekcie 

budowlanym i wykonawczym. [Komunikat nr 15] 

Przypomnijmy, że Cricoteka miała być już gotowa w 2010 roku. 

Inwestycję nękały jednak coraz to nowe kłopoty. Najpierw 

pojawiły się problemy z przejęciem działki pod budowę, potem z 

powodzią i w końcu konflikt konstruktorów z wykonawcą. 

Całkowity koszt budowy przy ul. Nadwiślańskiej to ok. 40 mln zł. 

[Komunikat nr 25] 

Kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

Cricoteka jest w trakcie tworzenia nowej oferty programowej i 

edukacyjnej, o której już niedługo Państwa poinformujemy. 

Jednak jeszcze w tym roku chcielibyśmy zachęcić do odwiedzenia 

Archiwum Cricoteki przy ul. Kanoniczej 5, które powstało z 

inicjatywy samego artysty jako żywe archiwum legendarnego 

Teatru Cricot 2. [Komunikat nr 31]  

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

Cykl spektakli, które zobaczymy w Cricotece […] jest kontynuacją 

poszukiwań wspólnych punktów pomiędzy twórczością Tadeusza 

Kantora a osiągnięciami młodej polskiej choreografii. [Komunikat 

nr 52] 
4 
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Propozycja Cricoteki ma na celu przybliżenie życia i twórczości 

Kantora, a także uwrażliwienie na jego sztukę. Pragniemy także 

prosić Państwa o wszelkie sugestie dotyczące umiejscowienia 

zajęć dotyczących sztuki Tadeusza Kantora w programie szkół 

ponadpodstawowych. Będą one ogromnie pomocne przy 

tworzeniu oferty edukacyjnej.  

[Komunikat nr 31] 

Obiekt jako element 

kultury 

W kategorii kultura nominowani zostali wybitny aktor filmowy i 

teatralny Krzysztof Gobisz, dyrektor Teatru im. Juliusza 

Słowackiego prof.. Krzysztof Orzechowski oraz Cricoteka, czyli 

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. [Komunikat nr 

53] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

Fani współczesnego teatru odnajdą swoje miejsce w Ośrodku 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteca, która od 

września zaprasza na swoje stałe i czasowe ekspozycje, ciekawe 

dyskusje i warsztaty przywracając miastu nie tylko dawny 

budynek elektrowni, ale i wprowadzając w miejską przestrzeń 

ideę sztuki Kantora, czyli ambalaż.  

[Komunikat nr 56] 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Najszerszą ofertę w ramach festiwalu przygotował Kraków. Tu 

swoje odwoje otwiera aż 17 placówek kulturalnych. […] Cricoteka 

zaprasza rodziny z dziećmi na warsztaty z techniki ambalażu. 

[Komunikat nr 60] 

Inne formy 

powiązania 

działalności 

instytucji z 

mieszkańcami 

Rodzina reżysera i artysty wspólnie z dyrekcją Ośrodka 

Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka uznała jednak, że 

rzeźbę trzeba będzie po raz kolejny zrekonstruować. [Komunikat 

nr 23] 

Pikiety odbyły się jeszcze przed budynkiem Cricoteki (o 17.45) i 

przed gmachem główny MNK ok. godz. 19. [Komunikat nr 66] 

Uznanie dla 

działalności władz 

instytucji lub 

mieszkańców 

O nowej siedzibie Cricoteki […] mówiła cała Polska - tak 

odważnego pod względem architektonicznym budynku Kraków 

jeszcze nie miał. Niebanalny projekt docenili już eksperci - 

Cricoteka otrzymała m.in.. Grand Prix 2014 Nagrody 

Architektonicznej "Polityka", Nagrodę dla najlepszego budynku 

użyteczności publicznej VIII edycji konkursu "Życie w 

architekturze" czy w konkursie "Kraków bez barier" oraz 

wyróżnienie "Najlepsze przedsięwzięcie Roku w Małopolsce - 

Lider Małopolski"." 

Nowa siedziba Cricoteki kosztowała ponad 50 mln zł, z czego 34 

mln zł pochodziły z Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2007-2013, a ponad 16 mln zł z budżetu 

Województwa Małopolskiego. [Komunikat nr 78] 

Wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane przez 

instytucję 

Z kolei w środę o godz. 17 w Cricotece odbędzie się premiera 

wielkoformatowej instalacji Marka Fella, zainspirowanej 

"Maszyną snów", skonstruowaną przez bitnikowych poetów 

Williama Burroughsa i Briona Gysina do wywoływania stanów 

halucynacji. [Komunikat nr 45] 

Wydarzenia 

dotyczące instytucji 
Przypomnijmy, że koncerty odbywają się w najpiękniejszych 

miejscach Małopolski. Tym razem koncerty odbędą się również w 
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Krakowie. […] W sobotę w Cricotece (godz. 19) zaprezentowany 

zostanie projekt na trio klasyczne i trio jazzowe "Open Panufnik". 

[Komunikat nr 72] 

Kolejne odsłony projektu "extreme" poświęcone zostaną 

twórczości Mieczysława Karłowicza (16 kwietnia, schronisko 

PTTK "Muranowiec" na Hali Gąsienicowej) oraz suitom Johanna 

Sebastiana Bacha (24 kwietnia, Cricoteka). [Komunikat nr 85] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza 

Kantora Cricoteka.  

Tabela 241. Zmiany sposobu opisywania działalności Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2009 1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

2010 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie instytucji w popularyzację kultury  

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej instytucji 

2011 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Inwestycje; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

3. Obszar: projekt; Kategoria: Opis projektu 

2012 
1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2013 

1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

2. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej inwestycji 

2014 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu  

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie instytucji w popularyzację kultury  

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka) 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 242. Wybrane elementy pola semantycznego Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Futurystyczne muzeum Cricoteka wraz z ośrodkiem dokumentacji 

twórczości Tadeusza Kantora 

 Stalowy szkielet budynku o nietypowym kształcie 

 Wydarzenie architektoniczne na skalę co najmniej ogólnopolską 

  Futurystyczny obiekt 

  Obiekt typowy dla miasta metropolitarnego 

 Obietnica wyborcza  

 Ikona współczesnej architektury 

 Obiekt z innej planety 

 Sztandarowa inwestycja 

Asocjacje 

 Podgórze 

 Błędy w projekcie 

  „Oxala”, która będzie biurem architektonicznym i laboratorium 

 Elewacja 

 Słuchowisko radiowe  

 Architektura niemożliwa 

 MOCAK,  

 Platforma Obywatelska 

 Przeciekający dach 

 Zabłocie 

 Warsztaty artystyczne, 

  Muzyka klasyczna 

 Parking Korona w Podgórzu 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty 

  Muzeum Kantora 

  Inwestycja 

  Cricoteka  

 Siedziba  

 Nowa siedziba  

 Nowy gmach muzeum 

 Cricoteka w Krakowie 

Opis działań 

podmiotu 

 Przygotowuje wydarzenie specjalne 

 Wypożyczyła dzieło (parafraza) 

 Jest zobowiązana do utrzymania pięcioletniej trwałości projektu 

 Korzysta z unijnego dofinansowania 

 Przygotowała intensywny program rozmaitych wydarzeń 

 Zaprasza na stałe i czasowe ekspozycje 

 Wprowadza w miejską przestrzeń ideę sztuki Kantora 

 Chce o sztuce Kantora opowiadać nie wprost  

 Zaprasza na warsztaty 

Opis działań na 

podmiot 

 Wznoszone jest futurystyczne muzeum,  

 Pod Cricoteką ma stanąć barka 

  Miała być gotowa już w 2010 roku 

 Projekt Cricoteki otrzymał unijne dofinansowanie na realizację 

siedziby 

 Otwarta 

 Została zamknięta z powodu nieszczelnego dachu 
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 Budynek został oddany niedawno do użytku 

 Niemal całe miasto przyszło zobaczyć nowego przybysza (o budynku) 

  Pikiety odbyły się przed budynkiem,  

 Wyłoży podłogę galerii trawą oraz ściętymi kwiatami 

 Otrzymała Grand Prix 2014 Nagrody Architektonicznej „Polityka” 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 1 138 komunikatów medialnych opublikowanych 

od 2007 do końca 2016 roku.  

 Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie Krakowskiej” (122 

publikacje) oraz „Dzienniku Polskim” (319 publikacje), a najmniej na portalach 

internetowych nowysacz.naszemiasto.pl (4 publikacje) oraz tarnow.naszemiasto.pl 

(6 publikacji). Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny 

wzrost zainteresowania Ośrodkiem Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA, którego szczyt przypadał w 2015 roku - opublikowano wówczas 

najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej działalności (278 

publikacji, w porównaniu do 169 w roku poprzednim). Ilość materiałów 

publikowanych w roku 2016 spadła i wynosiła 199 komunikatów.  

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (65,7%) oraz portali 

internetowych (34,2%). Większość (93,2%) miała neutralny wydźwięk 

emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(65,7%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 40 914 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2008 

roku (średnio 71 693 osoby) a najniższy w 2016 roku (21 873 osób). Stały spadek 

średniego poziomu dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie 

spadających wskaźnikach dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły 

prasowe generowały najwyższe średnie wskaźniki dotarcia: 53 126 (łącznie 8 022 

052) - „Gazeta Krakowska”; 47 774 (łącznie 15 240 041) - „Dziennik Polski” oraz 

43 976 (łącznie 11 861 380) - „Gazeta Wyborcza Kraków”. W sumie ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 37 963 068. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent 

reklamowy) jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą 

należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na 

temat instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium.  

W przypadku publikacji na temat Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 6 976,07 zł  

i wahało się od 17 zł do 15 0357 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych 

akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 876,49 zł  

i wahało się od 1 zł do 13 010 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały materiały 

publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 15 431 zł). Warto zauważyć, 

że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało się w objętym analizą 

czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku prasy 

odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były to 

wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić 

7 917 843 zł za publikacje treści analogicznych do analizowanych, ale w formie 

reklamy. 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 

obejmowała szeroki zakres tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: 

projekt, inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów 

najczęściej poruszanych i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: Opis 

działalności kulturalnej; Opis realizacji inwestycji; Opis projektu, Oferta instytucji 

skierowana do okolicznych mieszkańców oraz Wydarzenia organizowane przez 

instytucję. Jest to zgodne z charakterem i specyfiką samej instytucji.  

 Funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora jako 

instytucji kultury jest prezentowane w komunikatach medialnych  

w zdecydowanie pozytywnym świetle. Odnaleziony zostały jeden głos, który 

negatywnie odnosił się do jednej z wystaw organizowanych w Cricotece, a także 

drugi, mówiący, iż oferta nie jest dostateczna, lecz na pełne rozwinięcie skrzydeł 

powinniśmy jeszcze poczekać. Ponadto, nie odnaleziono głosów krytyki 

wymierzonych w osoby zarządzające instytucją. 

 Osobną kwestię stanowi sama architektura instytucji (bryła budynku), a także 

realizacji inwestycji. W komunikatach mówi się, iż projekt nowej siedziby Cricoteki 

stanowi bezpośrednie nawiązanie do twórczości samego artysty, do koncepcji 

teoretycznych, a także pewnych prac graficznych. Wpływa to na spójność całości, 

gdyż obszar projektu łączy się szeroko z obszarem kultury - od początku budynek 

potraktowany został jako element kultury, efekt momentu historycznego, 

przyczynek do nowoczesnego dziedzictwa XXI wieku.  

 Na początku realizacji inwestycja napotkała stosunkowo dużo problemów takich 

jak powódź, konflikt na linii realizatorzy - konstruktorzy, opóźnienia ze względu na 

złe warunki pogodowe. Doprowadziło to do kilkuletniego opóźnienia. Z tego 

względu najstarsze komunikaty opisują projekt w kategoriach ciągłych problemów 

i stagnacji. Z czasem jednak, gdy zostało zawarte porozumienie między stronami 

konfliktu, a warunki pogodowe poprawiły się, sposób opisywania inwestycji 

diametralnie się zmienił. Ucichły głosy sceptyczne, a o projekcie zaczęto 

wypowiadać się jako o dążeniu do celu pomimo trudności. Gdy bryła została 

ukończona w komunikatach odnaleźć można wypowiedzi podsumowujące 

całość inwestycji, traktujące o projekcie jako o czymś spójnym i posiadającym 

związek na gruncie koncepcji z pracami samego Kantora.  

 Wśród tematów poruszanych w mniejszej liczbie komunikatów, ale którym 

przypisywana była duża waga, wymienić należy: wypowiedzi dotyczące związku 

modernizacji okolicy z budową nowej siedziby Cricoteki. Nie odnaleziono,  

w odniesieniu do tego obszaru tematycznego, żadnych wzmianek na temat 

negatywnego wpływu na okolicę. 

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu „Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka” jest relatywnie rozbudowane  

i bogate w liczne określenia, asocjacje i ekwiwalenty oraz szerokie spektrum działań 

podmiotu oraz działań podejmowanych na podmiot. Nie odnaleziono natomiast 

żadnych opozycji przeciwstawianych podmiotowi. Warto zauważyć, że  

w większości składa się ono jednak z fraz wiążących się ośrodkiem rozumianym 

jako budynek lub miejsce, nie instytucja kultury.  
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Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku oraz realizowanego w nim projektu „Rewaloryzacja i remont Renesansowego 

Dworu Obronnego w Szymbarku” analizie ilościowej poddano 390 komunikatów medialnych 

opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono 

materiały opublikowane od 2009 do końca 2016 roku.  

Tabela 243. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2009 5 1,3 

2010 11 2,8 

2011 63 16,2 

2012 93 23,8 

2013 59 15,1 

2014 54 13,8 

2015 52 13,3 

2016 53 13,6 

Ogółem 390 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 244. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą- Renesansowy Dwór Obronny  

w Szymbarku 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY  CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Pozytywny  - 0 

Neutralny 390 100,0 

Negatywny - 0 

Ogółem 390 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem był zasięg publikacji medialnych na temat 

analizowanej instytucji.  

Tabela 245. Zasięg komunikatów objętych analizą- Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  285 73,1 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia 105 26,9 

Ogółem 390 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

 



 

573 

W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji o liczbie potencjalnych 

odbiorów (osób, które miały styczność z komunikatem). 

Tabela 246. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku 

ŹRÓDŁO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 68 661 71 210 53 486 54 913 48 797 44 212 38 213 28 302 54 090 

dziennikpolski24.pl  325 280  6 570    1 072 

Gazeta Krakowska 72 977 59 566 55 178 54 238 53 764 49 123 36 562 42 261 49 940 

Gazeta Wyborcza Kraków  61 372       61 372 

Gazetakrakowska.pl   1460      1 460 

gorlice.pl          

halogorlice.info     4 445 4 445 4 445 4 445 4 445 

nowysacz.naszemiasto.pl   602      602 

tarnow.naszemiasto.pl   268      268 

Średnio 72 114 57 684 46 688 54 531 51 288 46 642 25 941 30 581 44 790 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 14 691 085. 

Tabela 247. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny 

w Szymbarku 

ŹRÓDŁO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 68 661 213 631 1 337 147 18 12 132 97 593 44 212 76 426 28 302 3 678 104 

dziennikpolski24.pl  325 1 682  6 570    8 577 

Gazeta Krakowska 291 908 297 829 1 600 158 23 32 243 2 096 781 17 19 289 877 489 15 21 394 10 737 091 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
 122 743       122 743 

Gazetakrakowska.pl   1 460      1 460 

gorlice.pl          

halogorlice.info     4 445 8 890 57 785 71 120 142 240 

nowysacz.naszemiasto.

pl 
  602      602 

tarnow.naszemiasto.pl   268      268 

Suma 360 569 634 528 2 941 317 4 144 375 2 205 389 17 72 391 1 011 700 1 620 816 14 691 085 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy) jest mierzony  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Renesansowego Dworu 

Obronnego w Szymbarku AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 2 796,80 zł  

i wahało się od 48 zł do 29 968 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów 

zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 338,88 zł i wahało się od 8 zł do  
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1 240 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie 

Wyborczej Kraków” (średnio 24 854 zł). 

Tabela 248. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku - statystyki opisowe 

 N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 358 48 29 968 2 796,80 4 549,004 

AVE ef. [zł] 25 8 1 240 338,88 367,737 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 249. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku 

ŹRÓDŁO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 430 861 990 2595 8199 26408 5594 548 2 470 

dziennikpolski24.pl  5350 5350  5350    5 350 

Gazeta Krakowska 4131 16243 2300 3921 3139 4821 5052 1997 3 791 

Gazeta Wyborcza Kraków  24854       24 854 

Gazetakrakowska.pl   500      500 

gorlice.pl    100 100 100 100  100 

halogorlice.info     1249 1249 1249 1249 1 249 

nowysacz.naszemiasto.pl   150      150 

tarnow.naszemiasto.pl   150      150 

Średnio 3 390 11 266 1 773 2 686 2 492 3 690 2 884 1 744 2 797 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku wykazano, że placówka 

musiałaby zapłacić łącznie 1 001 255 zł wskazanym mediom za analogiczne do 

analizowanych publikacje w formie reklamy. 
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Tabela 250. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku 

ŹRÓDŁO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 430 2 584 24 756 85 640 16 398 26408 11 187 548 167 951 

dziennikpolski24.pl  5 350 32 100  5 350    42 800 

Gazeta Krakowska 16 522 32 485 11 501 149 009 122 437 168 741 121 242 71 891 693 828 

Gazeta Wyborcza Kraków  49 708       49 708 

Gazetakrakowska.pl   500      500 

gorlice.pl    1 700 1 600 1 600 1 300  6 200 

halogorlice.info     1 249 2 498 16 237 19 984 39 968 

nowysacz.naszemiasto.pl   150      150 

tarnow.naszemiasto.pl   150      150 

Suma 16 952 90 127 69 157 236 349 147 034 199 247 149 966 92 423 1 001 255 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 114 wybranych komunikatów medialnych.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Dworu Obronnego w Szymbarku. Pierwsza tabela 

uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach 

medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte 

bezpośrednio z materiału empirycznego. 

Tabela 251. Kategorie tematyczne dotyczące Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku - występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANI

E W 

KOMUNIKATAC

H 

projekt Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

miejsce Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności przedstawicieli instytucji na rzecz 

regionu  

+ 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 

- 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami - 

wydarzenie Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez instytucję + 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „projekt” i „inwestycja”. Choć nawiązania do obu tych 

obszarów były w analizowanym materiale stosunkowo nieliczne, związek między 

nimi był silny, a obie kategorie prawie zawsze występowały łącznie.  

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „kultura”. Oba obszary w analizowanym 

materiale łączyły się ze sobą wieloaspektowo i na podstawie powiązań różnych 

kategorii tematycznych. W komunikatach medialnych wyróżnić można  

w szczególności te, w których wydarzenia organizowane i współorganizowane 

przez Dwór Obronny w Szymbarku miały charakter wydarzeń kulturalnych, 

zazwyczaj z zakresu kultury wysokiej oraz miały tę kulturę popularyzować. 

 Powiązanie obszarów „wydarzenie”, „kultura” i „mieszkańcy”. Jest to związek 

znajdujący się na pograniczu powiązania obszarów „wydarzenie” i „kultura”,  

w którym dodatkowo podkreślana jest rola opisywanych inicjatyw dla lokalnej 

społeczności, zarówno w zakresie oferty instytucji skierowanej do mieszkańców 

regionu, jak i promowania rodzimych artystów. 

Tabela 252. Kategorie tematyczne dotyczące Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku - cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY  

projekt 

Opis projektu 

Wicemarszałek małopolski Leszek Zegzda i starosta gorlicki 

Mirosław Wędrychowicz podpisali umowę na dofinansowanie 

rewitalizacji i remontu renesansowego Dworu obronnego w 

Szymbarku. Umożliwi on zakończenie prac restauratorskich 

trwających z przerwami od 1973 roku (…) Prace będą prowadzone 

przez cały najbliższy rok, a projekt zakłada utworzenie centrum 

kultury ziemi gorlickiej i pogranicza. Powstaną tam sale muzealne, 

konferencyjne, koncertowe i wystawowe. [komunikat  

nr 1] 

Opis realizacji 

projektu 

W listopadzie 2010 roku zakończył się dwuletni remont kasztelu 

finansowany z budżetu wojewódzkiego i MRPO. (…) W planach 

jest stworzenie w jego wnętrzu Międzynarodowej instytucji kultury 

o szerokim spektrum działania. [komunikat nr 3] 

inwestycja 

Opis inwestycji  

Remont kasztelu ma kosztować 5,2 mln zł. Dofinansowanie z 

Małopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego przekroczy 

3,4 mln zł. Resztę pieniędzy dołoży powiat. [komunikat nr 1] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Ze względu na pogodę na razie realizowane są tylko wewnątrz 

zabytkowego kasztelu nazywanego perłą polskiego renesansu. 

Robotnicy pracują przy instalacjach elektrycznych, gazowych i 

sanitarnych. Montują systemy przeciwpożarowe, 

teleinformatyczne i alarmowe. W podziemiach budują kotłownię i 

przystosowują sale do ogrzewania podłogowego. Przygotowują 

się do budowy klatki schodowej i szybu windy. Przebudowują też 

strop, odkrywają przejścia, łuki i sklepienia. Prace remontowe 

prowadzone są też w przylegającej do kasztelu oficynie dworskiej, 

gdzie wyburzono już dach i rozpoczęto przygotowania do budowy 

nowego. [komunikat nr 2] 
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kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

W planach jest stworzenie w jego wnętrzu Międzynarodowej 

instytucji kultury o szerokim spektrum działania. [komunikat nr 3] 

Zaangażowanie w 

popularyzację kultury 

setki osób odwiedziło w niedzielę skansen i kasztel w Szymbarku. 

Wszystko w związku z doroczną Panoramą Kultur. Impreza 

wpisała się już na stałe do wakacyjnego kalendarza.(…) 

Partnerem imprezy był małopolski instytut kultury. [komunikat nr 

85] 

Jutro i w niedzielę będziemy świętować Europejskie Dni 

Dziedzictwa (…)  

Obiekt jako element 

kultury 

do tej pory turyści zatrzymujący się w Szymbarku mogli podziwiać 

jedynie zewnętrzne mury i piękną attykę i próbować przez 

zamknięte okna wypatrywać fragmenty ściennej polichromii czy 

kamienne kominki [komunikat nr 1] 

Działalność 

edukacyjna instytucji 

Konferencja naukowa połączona z koncertem muzyki 

średniowiecznej i walką rycerzy z Rycerskiego Zakonu Ziemi 

Bieckiej wypełniły program sesji pt. "Kazimierz Wielki: polityk i 

reformator” [ komunikat nr 4] 

miejsce 

Modernizacja obiektu 

i jego bezpośredniego 

otoczenia 

Dalsze plany zakładają stworzenie przy tym obiekcie zaplecza 

hotelowo-gastronomicznego. [komunikat nr 1] 

Modernizacja okolicy 

W ramach gorlickiej pętli ma być zrealizowana budowa ścieżki 

edukacyjno-rekreacyjno-sportowej u podnóża Kasztelu w 

Szymbarku [komunikat nr 61] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

W poniedziałek 27 maja, w Zespole Szkół w Szymbarku odbyła się 

IV edycja konkursu historycznego "Gorlice 1915". W tym roku 

konkurs adresowano do uczniów szkół podstawowych powiatu 

gorlickiego. [komunikat nr 66] 

Wyniki Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych (…) Wystawę 

szopek będzie można oglądać (…) w oficynie dworskiej w Ośrodku 

Konferencyjno-Wystawienniczym "Kasztel" w Szymbarku. 

[komunikat nr 102] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność instytucji 

W pięknych wnętrzach oddanego niedawno do użytku 

zabytkowego kasztelu w Szymbarku spotkali się historycy i 

młodzież szkolna, która mogła posłuchać referatów poświęconych 

wielkiemu władcy. Dyrekcji gorlickiego I LO im. Kromera udało się 

zaprosić nie tylko miejscowych historyków, ale i wykładowców 

uniwersyteckich [ komunikat nr 4] 

Uznanie dla 

działalności 

przedstawicieli 

instytucji na rzecz 

regionu  

Główną zasługą byłego wicemarszałka było wsparcie rewitalizacji 

zabytkowego kasztelu w Szymbarku i nadanie statusu muzeum 

kompleksowi obiektów. Właśnie w zabytkowym szymbarskim 

dworze w sobotę Zegzda odebrał statuetkę z rąk starosty 

gorlickiego Mirosława Wędrychowicza, przewodniczącego kapituły 

konkursowej. [komunikat nr 7] 

wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

Po biegu nastąpi oficjalne zakończenie cyklu Grand Prix 

Małopolski w 2014 roku. Przypominamy, że w skład tego syklu 

biegów wchodziły również nasze biegi: (…) Bieg o puchar 

Szymbarskiego Kasztelu w Szymbarku [komunikat nr 94] 
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Wydarzenia 

dotyczące instytucji 

 W Ośrodku konferencyjno-wystawienniczym Kasztel w 

Szymbarku w środę podpisano historyczną umowę o 

dofinansowanie projektu pt.  

„Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego - Małopolski 

odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.” 

[komunikat nr 54] 

Wśród 311 zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu "Polska 

Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich" 26 było z Małopolski. 

W gronie 21 nominowanych inwestycji 4 to małopolskie projekty. 

(…) W kategorii zabytek nominacje dostały dwie małopolskie 

inwestycje - "Rewaloryzacja i Remont renesansowego dworu 

obronnego w Szymbarku" [komunikat nr 62] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Dworu w Szymbarku.  

Tabela 253. Zmiany sposobu opisywania działalności Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2009 
1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

2. Obszar: Inwestycja ; Kategoria: Opis inwestycji oraz jej realizacji 

2010 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Zaangażowanie mieszkańców w działalność 

instytucji 

2011 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Uznanie dla działalności przedstawicieli instytucji 

na rzecz regionu 

3. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2012 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2013 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2014 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Dwór w Szymbarku) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 254. Wybrane elementy pola semantycznego Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Zabytkowy 

 Unikatowy 

 Obronny 

 Piętrowy 

 Odremontowany 

 Odnowiony 

 Niezwykle zaniedbany [przed remontem] 

Asocjacje 

 Remont 

 Historia 

 Remont i rewitalizacja  

 Nawiedzenie 

 Działalność kulturalna 

 Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku” 

 Muzeum Dworów Karwacjanów i Gładyszów 

 Społeczność lokalna 

 Region  

 Szymbark 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty 

 Kasztel 

 Unikatowy obiekt architektury obronnej polskiego renesansu 

 Zamek obronny 

 Dwór obronny 

 Perła polskiej architektury 

 Perła renesansowej architektury obronnej 

 Zabytek 

 Obiekt 

 Uzdrowisko 

 Gorlicka perła renesansu 

 Centrum kulturalne i konferencyjne 

 Dwór  

Opis działań 

podmiotu 

 Odzyskuje dawny blask 

 Kryje wiele tajemnic 

 Należy do muzeum „Dwory Karwacjanów i Gałdyszów” 

 Stanowił centrum władzy rodu 

 Pełnił funkcję reprezentacyjną, mieszkalną i obronną 

  Zmieniał właścicieli i przeznaczenie  

 Ma piękne wnętrza 

 Był miejscem organizowania konferencji naukowej  

 Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych obiektów na 

ziemi gorlickiej 

 Żyje [przy. coś się w nim dzieje] 

 Zdobył główna nagrodę 

 Został zaliczony do grona najpiękniejszych obiektów w Polsce 

zmodernizowanych dzięki funduszom europejskim 
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 Jest obecnie chętnie odwiedzanym centrum kulturalnym i 

konferencyjnym 

 Pełni funkcję galerii sztuki oraz sali teatralnej i koncertowej 

 Ma malownicze otoczenie  

 Otworzył sezon [przyp. Wystaw] 

 Organizuje 

 Oferuje 

Opis działań na 

podmiot 

 Jest remontowany 

 Ma zagospodarowywane otoczenie 

 Zostaje udostępniony zwiedzającym 

 Był remontowany nieudolnie 

 Został oddany do użytku 

 Nadać status muzeum kompleksowi obiektów [przyp. W tym 

kasztelowi] 

 Przywrócić dawną świetność 

 Promować 

 Przywrócić dawny blask 

 Podnieść kasztel z ruiny 

 Otworzyć w nim wystawę/ekspozycję itd. 

 Współtworzyć to miejsce 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 390 komunikatów medialnych opublikowanych od 

2009 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie 

Krakowskiej” (215 publikacje) oraz „Dzienniku Polskim” (68 publikacje),  

a najmniej na portalach internetowych tarnow.naszemiasto.pl (1 publikacja), 

nowysacz.naszemiasto.pl (1 publikacja) oraz Gazetakrakowska.pl (1 publikacja). 

Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny wzrost 

zainteresowania Renesansowym Dworem Obronnym w Szymbarku, którego szczyt 

przypadał w 2012 roku - opublikowano wówczas najwięcej materiałów medialnych na 

temat instytucji i jej działalności (93 publikacji, w porównaniu do 63 w roku 

poprzednim). Ilość materiałów publikowanych w kolejnych latach spadła, jednak 

utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie i wynosiła od 52 do 59 

komunikatów. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (73,1%), pozostałe 

natomiast pochodziły z portali internetowych (26,9%). Wszystkie (100%) miały 

neutralny wydźwięk emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(73,1%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 48 183 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2009 roku (średnio 72114 

osoby) a najniższy w 2016 roku (30 581 osób). Stały spadek średniego poziomu 

dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach 

dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe 

średnie wskaźniki dotarcia: 61372 (łącznie 122 743) - „Gazeta Wyborcza Kraków”; 

54090 (łącznie 3 678 104) - „Dziennik Polski” oraz 49940 (łącznie 10 737 091) - 

„Gazeta Krakowska”. W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 

14 691 085. 

 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://nowysacz.naszemiasto.pl/


 

581 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy) 

jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić 

za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na 

temat Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 2 796,80 zł i wahało się od 48 zł do 29 968 zł, a AVE 

efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione 

frazy) wynosiło średnio 338,88 zł i wahało się od 8 zł do 1 240 zł. Najwyższą 

szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej 

Kraków” (średnio 24 854 zł). Warto zauważyć, że AVE generowane przez portale 

internetowe utrzymywało się w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, 

podczas gdy w przypadku prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych 

latach, jednocześnie były to wartości wyższe niż w przypadku portali.  

 Łącznie placówka musiałaby zapłacić 1 001 255 zł za publikacje analogicznych do 

analizowanych treści, ale w formie reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku obejmowała 

szeroki zakres tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: projekt, 

inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów najczęściej 

poruszanych i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: Opis działalności 

kulturalnej; Zaangażowanie w popularyzację kultury; Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców oraz Wydarzenia organizowane przez instytucję. Jest to 

zgodne z charakterem i specyfiką działalności samej instytucji. 

 Ponadto w analizowanym materiale wyraźnie zarysowały się trwałe i silne związki 

pomiędzy poszczególnymi kategoriami tematycznymi, które występowały zazwyczaj 

łącznie. W szczególności były to komunikaty łączące w sobie nawiązania do obszarów 

„projekt” i „inwestycja” oraz „wydarzenie” i „kultura”, a także „wydarzenie”, „kultura” 

i „mieszkańcy”. 

 Funkcjonowanie Dworu Obronnego w Szymbarku jako instytucji kultury jest 

prezentowane w komunikatach medialnych w zdecydowanie pozytywnym świetle. 

Sam Dwór jest przedstawiany w mediach jako prężnie działająca instytucja promująca 

kulturę o bogatej i różnorodnej ofercie skierowanej zarówno do lokalnej społeczności, 

jak i szerszej widowni. W analizowanym jakościowo materiale nie znalazły się żadne 

głosy krytyki skierowanej w stronę Kasztelu w Szymbarku, jego oferty, działalności  

i ludzi z nim związanych. 

 Waga jaką przypisać można sposobowi opisu poszczególnych kategorii tematycznych 

w kolejnych latach funkcjonowania Dworu w Szymbarku zmieniała się w czasie. 

Zgodnie z losami samego kasztelu, materiały publikowane w pierwszym okresie 

analizy dotyczą głównie remontu i rewitalizacji dworu, po czym stopniowo poszerzają 

swój zakres tematyczny o opis rozbudowującej się działalności i oferty kulturalnej 

instytucji, żeby w ostatnich kilku latach objętych badaniem ustabilizować swoją 

strukturę tematyczną wokół: dużej liczby krótkich publikacji przybliżających ofertę 

kulturalną instytucji, opisu pozostałych wydarzeń organizowanych  

i współorganizowanych przez instytucję oraz jej związków z lokalną społecznością  

i władzami regionu, które były sporadycznie przeplatane treściami o innej tematyce. 

 Wśród tematów poruszanych w mniejszej liczbie komunikatów, ale którym 

przypisywana była duża waga wymienić należy: liczne wyrazy uznania dla 

zaangażowania prominentnych mieszkańców regionu związanych z Dworem  

w Szymbarku w działalność na rzecz krzewienia i popularyzacji kultury, aktywizacji 
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lokalnej społeczności oraz rozwoju regionu, a także historyczną  

i architektoniczną wagę kasztelu i jego znaczenie zarówno dla regionu, jak i kraju. 

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu „Dwór 

Obronny w Szymbarku” jest relatywnie rozbudowane i bogate w liczne określenia, 

asocjacje i ekwiwalenty oraz szerokie spektrum działań podmiotu oraz działań 

podejmowanych na podmiot. Nie odnaleziono natomiast żadnych opozycji 

przeciwstawianych podmiotowi. Warto zauważyć, że w większości składa się ono 

jednak z fraz wiążących się z „dworem” rozumianym jako budynek lub miejsce, nie 

instytucja kultury.  

 Pole semantyczne dla podmiotu Dwór w Szymbarku pozwala scharakteryzować go jako 

obiekt architektonicznie i historycznie bardzo wartościowy, który w efekcie 

rewitalizacji odzyskał utraconą świetność i, jako taki, stał się miejscem odbywania się 

licznych uroczystości kulturalnych. W polu semantycznym podmiotu znajduje się 

wiele nacechowanych silnie pozytywnie zwrotów i fraz. 
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Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Muzeum - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz realizowanego w niej projektu „Rozwój Orawskiego 

Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej” do analizie ilościowej poddano 544 komunikatów 

medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby 

włączono materiały opublikowane od 2007 do końca 2016 roku. Zestawienie źródeł znajduje się 

w aneksie do raportu.  

Tabela 255. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny 

w Zubrzycy Górnej 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 64 11,8 

2008 45 8,3 

2009 21 3,9 

2010 128 23,5 

2011 70 12,9 

2012 171 31,4 

2013 12 2,2 

2014 11 2,0 

2015 15 2,8 

2016 7 1,3 

Ogółem 544 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 256. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny  

w Zubrzycy Górnej 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  1 ,2 

Neutralny 530 97,4 

Pozytywny 13 2,4 

Ogółem 544 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem był zasięg publikacji medialnych na temat 

analizowanej instytucji. 

Tabela 257. Zasięg komunikatów objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  496 91,2 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia 48 8,8 

Ogółem 544 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji o liczbie potencjalnych 

odbiorów (osób, które miały styczność z komunikatem). 

Tabela 258. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny 

w Zubrzycy Górnej 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 50599 51357 49404 19752 39792 56125 49321 45644 35630 34080 42 809 

dziennikpolski24.pl    95 304 1885 6570 6570 6570 6570 1 553 

Gazeta Krakowska 72026 72026 72502 70248 69502 67656 51911 50449 36789 45718 64 947 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
70168 70168 85773   46097  35118 42679 29608 56 446 

Gazetakrakowska.pl    277 1302 515 27119  27119  11 266 

gorlice.pl            

halogorlice.info       4445    4 445 

krakow.naszemiasto.

pl 
  654     1724 1724  1 367 

nowysacz.naszemiast

o.pl 
     843  843   843 

tarnow.naszemiasto.

pl 
     440  600   520 

Średnio 57 237 58 206 52 746 18 787 34 875 54 410 37 254 30 722 30 723 34 499 42 286 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów medialnych wynosi 22 918 758. 

Tabela 259. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny 

w Zubrzycy Górnej 

Źródło: Opracowanie własne 

 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 2226376 1540720 790467 2192497 2228371 8531014 246605 91288 106889 68159 18 022 386 

dziennikpolski24.

pl 
   1239 3042 7541 13140 6570 13140 6570 51 242 

Gazeta 

Krakowska 
1296468 1008364 145003 210745 208507 608901 155734 201797 183943 137155 4 156 617 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

140336 70168 171545   46097  35118 128036 29608 620 908 

Gazetakrakowsk

a.pl 
   277 1302 515 27119  27119  5 6332 

gorlice.pl            

halogorlice.info       4445    4 445 

krakow.naszemia

sto.pl 
  654     1724 1724  4 102 

nowysacz.nasze

miasto.pl 
     843  843   1 686 

tarnow.naszemia

sto.pl 
     440  600   1 040 

Suma 3 663 180 
2 619 

252 
1 107 669 2 404 758 2 441 222 9 195 351 447 043 337 940 460 851 241 492 22 918 758 
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Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy), który mierzony jest 

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Muzeum - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 4 

094,24 zł i wahało się od 91 zł do 79 074 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych 

akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 229,23 zł i wahało się od  

2 zł do 4121 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie 

Wyborczej Kraków” (średnio 15 337 zł). 

Tabela 260. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - statystyki opisowe 

 

N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 544 91 79 074 4 094,24 5 864,030 

AVE ef. [zł] 462 2 4 121 229,23 383,390 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 261. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny 

w Zubrzycy Górnej 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 1319 1453 804 845 1690 8634 8654 4787 15979 11219 4130 

dziennikpolski24.pl    5350 5350 5618 5350 5350 5350 5350 5382 

Gazeta Krakowska 2017 1527 1102 1280 1613 1146 3811 7946 1136 2825 2129 

Gazeta Wyborcza Kraków 10817 384 5702   1146  10381 34932 18960 15337 

Gazetakrakowska.pl    500 500 500 500  500  500 

gorlice.pl      100     100 

halogorlice.info       1249    1249 

krakow.naszemiasto.pl   500     500 600  533 

nowysacz.naszemiasto.pl      150  150   150 

tarnow.naszemiasto.pl      150  150   150 

Średnio 1812 1452 1285 1310 2193 7879 5596 5263 11348 7889 4094 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Orawskiego Parku Etnograficznego wykazano, że placówka musiałaby 

zapłacić łącznie 2 227 268 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych 

publikacje  

w formie reklamy. 
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Tabela 262. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 58038 43596 12869 93827 94663 1312326 43269 9573 47938 22438 173 8537 

dziennikpolski24.pl    69550 53500 22470 10700 5350 10700 5350 177 620 

Gazeta Krakowska 36309 21380 2204 3839 4839 10315 11432 31784 5680 8474 136 256 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
21634 384 11404   1146  10381 104797 18960 168 706 

Gazetakrakowska.p

l 
   500 500 500 500  500  2 500 

gorlice.pl      200     200 

halogorlice.info       1249    1 249 

krakow.naszemiast

o.pl 
  500     500 600  1 600 

nowysacz.naszemia

sto.pl 
     150  150   300 

tarnow.naszemiast

o.pl 
     150  150   300 

Suma 115981 65360 26977 167716 153502 1347257 67150 57888 170215 55222 
2 227 

268 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 71 komunikatów medialnych. Szczegółowa lista 

analizowanych materiałów znajduje się w załączniku do raportu.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. 

Pierwsza tabela uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych 

komunikatach medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne 

zaczerpnięte bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 263. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

- występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE 

W 

KOMUNIKATACH 

projekt Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

Kultura Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Miejsce Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy - 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu + 

Mieszkańcy Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 

- 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 
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Wydarzenie Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 

+ 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „kultura”. Realizuje się ono w sposób 

wieloaspektowy; połączenie odnaleźć można w wymiarze różnorakich kategorii 

danych obszarów. Wynika to z faktu chęci promocji tego aspektu kultury, który 

reprezentowany jest przez Park Etnograficzny zarówno wśród mieszkańców 

regionu, jak i wśród turystów, czego efektem jest organizowanie, a także 

współorganizowanie wydarzeń nastawionych na promocję orawskiej kultury. 

Tabela 264. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

- cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII OPIS 

Projekt 
Opis projektu i realizacji 

projektu 

Projekt zgłosił także Orawski Park Etnograficzny z Zubrzycy 

Górnej. [Komunikat nr 1] 

Projekt zakłada rozbudowę Orawskiego Parku 

Etnograficznego, ale nie tylko. - Część z zadań już 

realizujemy, tak jak np. budowę repliki remizy z 

Harbakuza.[...] W ramach projektu na teren skansenu 

zostanie też przeniesionych kilka XIX-wiecznych 

drewnianych chałup orawskich oraz plebania z Podwilka. Za 

unijne fundusze zostaną również odnowione (szczególnie, te 

słomiane) dachy na zabudowaniach, odrestaurowane 

ołtarze i obrazy w kościele, a także zrobione ścieżki i drogi po 

skansenie. 

[Komunikat nr 9] 

inwestycja 
Opis inwestycji i 

realizacji inwestycji 

Skansen Orawskiego Parku Etnograficznego nie tylko zyskał 

zupełnie nowe obiekty, ale i nowoczesne zabezpieczenia 

terenu. Jest to możliwe dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu, w wysokości ponad 7 mln 300 tys. zł w 

ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. [Komunikat nr 9] 

Wiosną na Orawie Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej powita 11 maja o godz. 12 dwanaście 

nowych zabudowań. [Komunikat nr 47] 

kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

Sympatycy muzyki słuchali występów zespołów 

regionalnych. Coś dla siebie mogli znaleźć w programie 

również miłośnicy poezji - atrakcją była wystawa "Według 

Jana od biedronki", zawierająca wiersze ks. Twardowskiego, 

traktujące o świecie natury. [Komunikat nr 23] 

Zaangażowanie w 

popularyzację kultury 

Projekt ten realizowany był przez Muzeum - Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy górnej we współpracy z 

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, a jego celem było 

m.in. pogłębienie wiedzy o zabytkowej architekturze Orawy, 
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zainteresowanie zachęcenie jak największej grupy 

społeczności lokalnych do ochrony dziedzictwa narodowego 

i zwiększenie zainteresowania organizacji turystycznych 

oraz turystów indywidualnych poznaniem zabytków Oraw. 

[Komunikat nr 18] 

Obiekt jako element 

kultury 

Najciekawszym zabytkiem Zubrzycy Górnej, rozległej wsi u 

południowo-wschodnich podnóży Babiej Góry jest Orawski 

Park Etnograficzny przyciągający wielu turystów. […] Dziś w 

Orawskim parku Etnograficznym zobaczyć można między 

innymi: lamus z XVIII wieku, karczmę XVIII-wieczną z 

Podwilka [...]. Podziwiać tu można także starą pasiekę, 

tartak i folusz. Najcenniejszym zabytkiem jest jednak 

wspomniany dwór Moniaków z roku 1784. [Komunikat nr 7] 

Miejsce 

Modernizacja obiektu i 

jego bezpośredniego 

otoczenia 

Komitet ratowania starego kościółka zawiązał się w 2005 i 

od tego czasu zrobiono aż tyle. Przypomnijmy, że impuls do 

jego restauracji zrodził się po ogłoszeniu planów 

przeniesienia budowli do Muzeum - Orawskiego Parku 

Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

 [Komunikat nr 6] 

Negatywne zmiany 

wynikające z realizacji 

projektu 

Mieszkańca Podwilka podczas prac rekonstrukcyjnych w 

skansenie Orawskiego Parku Etnograficznego przygniotła 

100 kilowa belka. Zginął na miejscu. Teraz właścicielowi 

firmy wykonawczej grozi do 5 lat więzienia." [Komunikat nr 

26] 

W tym roku, jak przyznają organizatorzy, ze względu na 

inwestycje w nowym sektorze skansenu, Święto odbyło się w 

nieco okrojonej formie. [Komunikat nr 23] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Tuż po mszy świętej, która została odprawiona w kościółku 

p.w. Matki Bożej Śnieżnej uczestnicy udali się do nowej 

części skansenu pod pomnik upamiętniający zmarłych 

myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś”. [Komunikat nr 27] 

Inne formy powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Zabytkowy kościół z Tokarni, który stanął na terenie 

Orawskiego Parku Etnograficznego przed dwoma laty, stał 

się miejscem popularnym wśród nowożeńców. Nie ma 

wesela bez zdjęć w jego zabytkowym wnętrzu. [Komunikat 

nr 15] 

Przed złożeniem wniosku musieliśmy zgromadzić co najmniej 

25-letnią tradycję tych potraw na Orawie - mówi Renata 

Martyniak, specjalista ds.. Projektu w Stowarzyszeniu 

Rozwoju Orawy. Pomagała im w tym Małgorzata 

Wójtowicz, etnolog z Muzeum Orawskiego Parku 

Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. To ona przeprowadziła 

kilkanaście wywiadów z orawskimi gospodyniami z Zubrzycy 

Górnej i Lipnicy Wielkiej. [Komunikat nr 37] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność instytucji 

Tuż za murem starej części skansenu Orawskiego Parku 

Etnograficznego obok kościoła przywiezionego z Tokarni, 

wyrósł niewielki las katyński. W przyszłości będzie w nim 96 

drzew. Tak gimnazjaliści i nauczyciele chcą upamiętnić 

wydarzenia sprzed kilkunastu dni oraz zachować pamięć o 

zbrodni katyńskiej sprzed 70 lat. [Komunikat nr 3] 

wydarzenie 
Wydarzenia 

organizowane i 

Po raz kolejny w skansenie Orawskiego Parku 

Etnograficznego odbyła się cykliczna impreza pt. "Książka 



 

589 

współorganizowane 

przez instytucję 

pod dachami Orawy". […] Bo warto podkreślić, że sama idea 

spotkań ma na celu poznanie - co czytali dawniej i czytają 

teraz znani Orawiacy. [Komunikat nr 13]  

Wydarzenia dotyczące 

instytucji 

-My także przygotowujemy się na Zjazd Orawian - mówi 

Roman Ciok z Orawskiego Parku Etnograficznego w 

Zubrzycy górnej. - Wiele osób, które przyjadą ze świata może 

już nie pamiętać, jak kiedyś żyło się na naszej ojcowiźnie. 

Nasz skansen będzie działał normalnie. Goście mogą więc 

przyjść i go obejrzeć. [Komunikat nr 41] 

Działalność edukacyjna 

Przedszkolaki z rabczańskiego Przedszkola nr 1 […] 

pojechały na wycieczkę do skansenu Orawskiego Parku 

Etnograficznego. Dzieci nie tylko zobaczyły, jak danie 

mieszkali ludzie i jakimi posługiwali się narzędziami, ale też - 

jak przed laty powstawał chleb. [Komunikat nr 5] 

Zubrzycki skansen to też tym większa atrakcja dla 

dzieciaków, że organizowane są tam wprowadzające w 

regionalne zwyczaje warsztaty. [Komunikat nr 63] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Muzeum - Orawski Park Etnograficzny  

w Zubrzycy Górnej.  

Tabela 265. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

Górnej 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2010 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

3. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane  

2011 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2012 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Inne formy powiązania działalności z 

mieszkańcami 

2013 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2014 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

  Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

  Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2016 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury  

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) 

prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 266. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum - Orawski Park Etnograficzny  

w Zubrzycy Górnej 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEG

O 

FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Malownicze chałupy 

 (Jedno z) najpiękniejsze widoki i miejsca regionu 

 (Jedno z) licznych muzeów działających w okolicach Zakopanego  

 Przepiękna sceneria Orawskiego Parku Etnograficznego  

 Malowniczo rozlokowane chałupy 

Asocjacje 

 Wycieczka  

 Trasy rowerowe 

 „Bon kultury”  

 Akcja promocyjna, porozumienie 

 Święto Kwitnącej Wiśni, sushi  

 Tradycyjne zajęcia, wystawa  

 Stroje liturgiczne  

 Zabytkowa architektura  

 Ćwiczenia Straży Pożarnej  

 Koło Łowieckie  

 Światowy Zjazd Orawian  

 Śmierć robotnika 

 Wystawa fotograficzna 

 Wernisaż  

 Ekspozycja uli 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty 
 Zubrzyce Górne 

 Skansen 

Opis działań 

podmiotu 

  Będzie tętnił życiem 

 Rozpocznie nowy sezon turystyczny 

 Uczestniczy w projekcie  

 Realizował projekt 

 Zabiera gości w podróż w przeszłość 

 Organizuje ścieżki edukacyjne 

 Przygotowuje się na zjazd Orawian  

 Zobaczyć tam można architekturę i zabytki kultury materialnej  

 Zachwyca niepowtarzalnym klimatem orawskiej wsi sprzed 

dwóch wieków 

Opis działań 

na podmiot 

 Zabytkowy kościół stanął na terenie Orawskiego Parku 

Etnograficznego 

 Egzemplarz kożucha udało się znaleźć w skansenie 

 Zainteresowanie wzbudziło uczestnictwo w ciekawych zajęciach 

[organizowanych przez Orawski Park Etnograficzny]  

 Dostał dofinansowanie na budowę  

 Wycieczka wiodła przez Orawski Park Etnograficzny,  

 Święto Kwitnącej Wiśni zorganizowano w przepięknej scenerii 

Orawskiego Parku Etnograficznego. 

 W skansenie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu  

 Koniecznie trzeba zobaczyć zabytkowy tartak 
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WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 544 komunikaty medialne opublikowane od 2007 

do końca 2016 roku.  

 Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Dzienniku Polskim” (421 publikacji), 

a najmniej na portalach internetowych halogorlice.info (1 publikacja) oraz 

tarnow.naszemiasto.pl, nowysacz.naszemiasto.pl oraz gorlice.pl (po 2 publikacje). 

Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny wzrost 

zainteresowania Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 

którego szczyt przypadał w 2012 roku - opublikowano wówczas najwięcej 

materiałów medialnych na temat instytucji i jej działalności (171 publikacji,  

w porównaniu do 70 w roku poprzednim). Ilość materiałów publikowanych  

w następnych latach jednak znacząco spadała osiągając ostatecznie w 2016 roku 

poziom 7 publikacji.  

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (91,2%); komunikaty  

z portali internetowych stanowiły bardzo małą część wszystkich objętych analizą 

(8,8%). Większość (97,4%) miała neutralny wydźwięk emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(91,2%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 40 945 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2008 

roku (średnio 58 206 osoby) a najniższy w 2010 roku (18 787 osób). Stały spadek 

średniego poziomu dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie 

spadających wskaźnikach dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły 

prasowe generowały najwyższe średnie wskaźniki dotarcia: 64 947 (łącznie 4 156 

908) - „Gazeta Krakowska”; 56 446 (łącznie 620 908) - „Gazeta Wyborcza Kraków” 

oraz 42 809 (łącznie 18 022 386) - „Dziennik Polski”. W sumie ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów wyniosła 22 918 758. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent 

reklamowy), jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą 

należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na 

temat instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium.  

W przypadku publikacji na temat Muzeum - Orawski Park Etnograficzny  

w Zubrzycy Górnej AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio  

4 094,24 zł i wahało się od 91 zł do 79 074 zł, a AVE efektywne (mierzone dla 

poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 

229,23 zł i wahało się od 2 zł do 4121 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały 

materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 15 337 zł). Warto 

zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało się  

w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku 

prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były 

to wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić 

2 227 268 zł za publikacje analogicznych do analizowanych treści, ale w formie 

reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów dotyczących funkcjonowania Muzeum 

- Orawski Park Etnograficzny obejmowała wszystkie wyszczególnione obszary: 

projekt, inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy i wydarzenie. Warto jednak 

zauważyć, że tak istotne dla badanej problematyki obszary jak projekt  

i inwestycja dość rzadko pojawiały się w analizowanych komunikatach.  

W najstarszych znaleziono takie, które dotyczyły budżetu przeznaczonego na 

modernizację, a także planach przekształcania i rozbudowania Muzeum.  
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W następnych latach pojawiały się pewne informacje opisujące przyłączenie nowej 

zabudowy, podsumowujące i pozytywnie ewaluujące wykonane prace. Jednak 

komunikaty te stanowią bardzo małą cześć z tych poddanych analizie. Fakt ten był 

przyczyną połączenia w jedno kategorii opisu i opisu realizacji obszarów „projekt” 

i „inwestycja”. 

 Najczęściej pojawiającymi się komunikatami były te z obszaru „kultura”  

i „wydarzenie”. Prezentowano w nich całą gamę informacji dotyczących imprez 

organizowanych w Parku Etnograficznym. Dotyczy to również działalności 

edukacyjnej, której pierwiastek jest obecny we wszelkiego rodzaju wydarzeniach 

związanych z Muzeum, jednak instytucja organizowała wydarzenia, których 

formuła wprost nakierowana była na zapoznanie najmłodszych uczestników 

wycieczek z niepraktykowanymi już zajęciami życia codziennego.  

 W analizowanych komunikatach zaprezentowany jest pozytywny obraz 

funkcjonowania Muzeum - Orawski Park Etnograficzny. Chałupy 

prezentowane w Muzeum są „malownicze”, jest to jedno z „najpiękniejszych miejsc 

regionu”, Muzeum stanowi „przepiękną scenerię”. Nie zostały znalezione głosy 

wypowiadające się w sposób negatywny o działalności instytucji. Jedyną 

negatywną konotacją, która powielona była kilku komunikatach, była informacja  

o śmierci robotnika pracującego przy renowacji obiektów znajdujących się  

w obrębie terenów Muzeum.  

 Względnie mała ilość poddanych analizie komunikatów wynika z tego, iż znaczna 

część artykułów zawierała jedynie informację o fakcie istnienia instytucji, co 

prezentowane było w postaci krótkiej notki zawierającej nazwę, adres oraz godziny 

otwarcia. Ze względu na niemerytoryczny charakter tych komunikatów nie zostały 

one włączone do analizowanego materiału. Również wiele informacji powtarzało 

się, jak na przykład fakt uczestnictwa Parku Etnograficznego w akcji promocyjnej 

„Bon kultury”. Artykuły prezentujące informacje, które były zawarte w już 

opisanych komunikatach nie zostały włączone do analizy.  

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu „Dwór 

Obronny w Szymbarku” jest mniej rozbudowane niż w przypadku innych 

analizowanych instytucji. Fakt nie odnalezienia żadnych opozycji 

przeciwstawianych podmiotowi przejawiał się już w innych przypadkach.  

W przypadku Parku Etnograficznego warstwa ekwiwalentów była uboga, w 

większości komunikatów posługiwano się pełną nazwą instytucji, bądź jako 

podmiot była ona w formie domyślnej.  
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Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach oraz realizowanego w niej projektu „Przebudowa 

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach” do analizie ilościowej 

poddano 448 komunikatów medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały opublikowane od 2010 do końca 

2016 roku.  

Tabela 267. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 74 16,5 

2008 69 15,4 

2009 67 15,0 

2010 36 8,0 

2011 109 24,3 

2012 40 8,9 

2013 53 11,8 

2014 67 15,0 

2015 74 16,5 

2016 69 15,4 

Ogółem 448 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych  

w komunikatach  treści.  

Tabela 268. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w Wadowicach 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  0 0 

Neutralny 444 99,1 

Pozytywny 4 0,9 

Ogółem 448 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 269. Zasięg komunikatów objętych analizą 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ 
PROCENT 

OGÓŁU 

Regionalny  284 63,4 

Ogólnopolski/ trudny do ustalenia 164 36,6 

Ogółem 448 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji o liczbie potencjalnych 

odbiorców (osób, które miały styczność z komunikatem). 

Tabela 270. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 71765 59244 56341 48774 44362 33466 28469 51881 

dziennikpolski24.pl 103 323 2655 6485 6570 6570 6570 3530 

Gazeta Krakowska 69352 62819 52505 44864 43023 33287 37736 50109 

Gazeta Wyborcza Kraków 63529 53290 44178 36470 34247 31611 30720 43685 

gazetakrakowska.pl 878 1322 14199 27119 27119 27119 27119 18317 

krakow.naszemiasto.pl 1131 1351 1724 1724 1724 1724 1724 1585 

nowysacz.naszemiasto.pl  602     1572 990 

tarnow.naszemiasto.pl       600 600 

Średnio 46014 36956 35698 36671 33027 26373 24272 34840 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 15 608 190. 

Tabela 271. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w Wadowicach 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 1076482 770177 788777 195095 754152 234262 227750 4046695 

dziennikpolski24.pl 1442 2910 42481 25940 85410 39420 45990 243593 

Gazeta Krakowska 1872496 1382017 1312636 852407 1979039 466019 603774 8468388 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
444704 373030 132534 109410 308224 94832 153599 1616333 

gazetakrakowska.pl 8780 10574 113590 135595 461023 216952 244071 1190585 

krakow.naszemiasto.pl 1131 9455 1724 1724 12068 3448 6896 36446 

nowysacz.naszemiasto.

pl 
 1806     3144 4950 

tarnow.naszemiasto.pl       1200 1200 

Suma końcowa 3405035 2549969 2391742 1320171 3599916 1054933 1286424 15608190 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie).  

AVE (ekwiwalent reklamowy) jest mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą 

należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat 

instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji 

na temat Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach AVE dla 

pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 4 889,62 zł i wahało się od 137 zł do 48 777 zł, a 

AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 
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wynosiło średnio 935,50 zł i wahało się od 28 zł do 1 843 zł. Najwyższą szacunkową wartość 

miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 10 790 zł). 

Tabela 272. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom 

Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach - statystyki opisowe 

 

N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 

ODCHYLENIE 

STANDARDO

WE 

AVE [zł] 428 137 48 777 4 889,62 5 785,902 

AVE ef. [zł] 2 28 1 843 935,50 1 283,399 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych latach. 

Tabela 273. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 2520 4902 4789 6863 12509 10920 10368 7283 

dziennikpolski24.pl 5350 5350 5618 5618 5432 5350 5350 5443 

Gazeta Krakowska 3679 3571 5994 6120 4364 3100 7112 4726 

Gazeta Wyborcza Kraków 9890 7336 4399 7892 9770 16154 21079 10790 

gazetakrakowska.pl 500 500 500 520 506 500 533 508 

krakow.naszemiasto.pl 500 500 500 500 514 550 500 509 

nowysacz.naszemiasto.pl  150     150 150 

tarnow.naszemiasto.pl       150 150 

Średnio 3875 3620 4843 5209 5506 5137 6547 4890 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II wykazano, że placówka 

musiałaby zapłacić łącznie 2 092 757 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych 

publikacje w formie reklamy. 

Tabela 274. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 37800 63730 67043 27450 212655 76443 82942 568063 

dziennikpolski24.pl 74900 48150 89880 22470 70620 32100 37450 375570 

Gazeta Krakowska 99320 78568 149847 79561 139643 43394 113798 704131 

Gazeta Wyborcza Kraków 69228 51351 13198 23676 87934 48462 105394 399243 

gazetakrakowska.pl 5000 4000 4000 2600 8600 4000 4800 33000 

krakow.naszemiasto.pl 500 3500 500 500 3600 1100 2000 11700 

nowysacz.naszemiasto.pl  450     300 750 

tarnow.naszemiasto.pl       300 300 

Suma całkowita 286748 249749 324468 156257 523052 205499 346984 2092757 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 100 komunikatów medialnych. Szczegółowa lista 
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analizowanych materiałów znajduje się w aneksie do raportu.. Pierwsza tabela uwzględnia 

występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach medialnych.  

W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte bezpośrednio  

z materiału empirycznego.  

Tabela 275. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach - 

występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE 

W 

KOMUNIKATACH 

Projekt 

Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu + 

inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

Kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu + 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji - 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 
+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

Wydarzenie 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 
+ 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji - 

Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie pojawiają się w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „projekt” i „inwestycja”. Realizuje się ono w sposób 

wieloaspektowy, połączenie odnaleźć można w wymiarze różnorakich kategorii 

danych obszarów. Wynika to z faktu współwystępowania w najstarszych artykułach 

informacji o aspektach materialnych i koncepcyjnych realizowanych prac. Można 

powiedzieć, że obydwa obszary prawie zawsze występowały łącznie, a ponadto 

przeważały w latach 2010 i 2011. 

 Powiązanie obszarów „inwestycja” i „miejsce”. Realizowało się zwykle  

w połączeniu kategorii „modernizacja obiektu” i „opis realizacji projektu”. 

Połączenie to również realizowało się najczęściej w latach 2010 i 2011. Wtedy to 

najintensywniej informowano o pracach modernizacyjnych prowadzonych  

w wadowickim muzeum.  

4 
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Tabela 276. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach - 

cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY  

Projekt 

Opis projektu 

Projekt przebudowy muzeum papieskiego przy ulicy Kościelnej 

zakłada, że ekspozycja powiększy się do około 1000 metrów 

kwadratowych. W dodatku kamienica ma odzyskać swój 

wygląd z lat 20. ubiegłego wieku. Natomiast rozkład sal w 

muzeum zostanie uporządkowany tematycznie i 

chronologicznie. Nie zabraknie multimedialnych prezentacji. 

[Komunikat nr 1] 

Opis realizacji 

projektu 

Nowa instytucja kultury zostanie utworzona wspólnie przez 

ministra kultury i dziedzictwa narodowego, archidiecezję 

krakowską, gminę Wadowice oraz województwo małopolskie. - 

Zasady jej funkcjonowania, prowadzenia i powoływania 

dyrektora zostaną określone w umowie, którą wkrótce 

podpiszą wszyscy powołujący Muzeum Dom Rodzinny Ojca 

świętego Jana Pawła II [...]. 

 [Komunikat nr 3] 

Długofalowe efekty 

realizacji / 

zakończenia 

projektu 

Nie zastraszą nas. Mieszkańcy są odporni na takie ataki - 

przekonuje Stanisław Kotarba. Wadowice na papieżu nieźle 

zarabiają. Tylko w ubiegłym roku przebudowane Muzeum 

Domu Rodzinnego Jana Pawła II odwiedziło ponad 230 tys. 

Turystów, a w tym do końca czerwca ponad 80 tys. Zarabiają 

lokalni restauratorzy i sprzedawcy pamiątek. 

[Komunikat nr 40] 

inwestycja 

Opis inwestycji  

Rozbudowa muzeum ma kosztować około 20 mln zł. 

Początkowo pomoc deklarowała Fundacja Ryszarda Krauzego, 

która jednak wycofała się z projektu. Krakowska kuria szuka 

nowych sponsorów. Część pieniędzy wyłoży województwo, a 

część Ministerstwo Kultury.  

[Komunikat nr 10] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Ostatecznego wykonawcę tego dużego remontu powinniśmy 

poznać do dwóch tygodni. Gdy tak się stanie to wielka 

przebudowa najprawdopodobniej ruszy na przełomie września i 

października. [Komunikat nr 15] 

kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

Można zobaczyć m.in. obrazek - pamiątkę Pierwszej Komunii 

Świętej Karola Wojtyły, szkaplerz, który otrzymał od ojców 

karmelitów w Wadowicach na Górce i który nosił przez wiele 

lat, skromny obrazek z prymicji z autografem. Są tu również 

dwa różańce Ojca Świętego - jednego używał, kiedy w studiu 

Radia Watykańskiego odmawiał modlitwę transmitowaną na 

cały świat, drugi dostał w prezencie w roku jubileuszowym od 

siostry Łucji z Fatimy.  

[Komunikat nr 23] 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

Po raz trzeci instytucje podlegające władzom samorządowym 

województwa małopolskiego proponują publiczności bon 

kultury. To okazja, by zyskać dostęp do wykładów i warsztatów 

z 75-procentową zniżką. […] A czeka na sporo rozmaitych 
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propozycji, bo w programie biorą udział: Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II [...]. [Komunikat nr 59] 

Obiekt jako element 

kultury 

Prezydent Bronisław Komorowski z żoną Anną odwiedzą dziś 

m.in.. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II i zasadzi Dąb 

Wolności.  

[Komunikat nr 63] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

Prace trwają non stop. Muzeum rośnie z dnia na dzień. Za rok 

zapraszam wszystkich do Wadowic [...].  

[Komunikat nr 32] 

Modernizacja okolicy 

W bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w 

Wadowicach trwają prace konserwatorskie przy chrzcielnicy, 

przy której ochrzczono małego Karola Wojtyłę [Komunikat nr 

38] 

Negatywne zmiany 

wynikające z 

realizacji projektu 

Stacja kolejowa w Wadowicach nie zachęca, aby turyści 

odwiedzali rodzinne miasto Jana Pawła II. Tłumy przyjeżdżają 

do muzeum papieskiego, ale niewielu podróżnych korzysta z 

usług kolei. [...] Potem muzeum papieskie borykało się z 

wielkim remontem, więc PKP zaczęło likwidować kursy do 

Wadowic. Teraz znów do papieskiego miasta zjeżdżają tłumy 

pielgrzymów. Od otwarcia muzeum papieskiego w kwietniu 

placówkę odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. Zmian na kolei 

jednak nie widać. Dworzec jest zamknięty i niszczeje, otwarte 

są tylko perony i bufet.  

[Komunikat nr 75] 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

14 maja również placówkach muzealnych w powiecie 

wadowickim przeprowadzona zostanie popularna w dużych 

europejskich miastach akcja pod hasłem: "Noc muzeów". Po 

raz pierwszy wezmą w niej udział: wadowickie Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II […].  

[Komunikat nr 25] 

Konflikty instytucji / 

jej przedstawicieli z 

lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Zarząd województwa małopolskiego odwołał księdza Pawła 

Danka ze stanowiska dyrektora Muzeum Domu Rodzinnego 

Jana Pawła II w Wadowicach - poinformował w czwartek 

rzecznik marszałka Piotr Odorczuk.  

[Komunikat nr 44] 

Ks. Dariusz Raś został właśnie zatwierdzony przez ministra 

kultury na nowego szefa Muzeum Domu Rodzinnego Jana 

Pawła II w Wadowicach. To sytuacja awaryjna - miesiąc temu, 

w trakcie wielkiej inwestycji, jaką jest przebudowa i urządzenie 

Muzeum, z funkcji dyrektora został odwołany ks. Paweł Danek. 

My dowiedzieliśmy się, że to z powodu interesów, jakie 

prowadził ksiądz.  

[Komunikat nr 46] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

 […] Przewozy Regionalne oddział w Karowie w związku z 

uroczystym otwarciem muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 

uruchamiają Pociąg Papieski. […] Zatem pociąg Totus Tuus 

będzie w tym dniu w Wadowicach całe trzy minuty! Szkopuł w 

tym, że uroczystości zaczynają się pół godziny wcześniej. Nie 

dziwi mnie, że kolej bankrutuje. 

 [Komunikat nr 65] 
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Wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

W zeszłym roku Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w 

Wadowicach zaprosiło ją na specjalny koncert ekumeniczny z 

okazji 95. rocznicy urodzin papieża-Polaka. Wokalistka 

zaprezentowała w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny piosenki, które po raz pierwszy wykonała w 2007 roku 

[...]. [Komunikat nr 75] 

Wydarzenia 

dotyczące instytucji 

Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie Benedykt 

XVI poświęcił kopię Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra, 

przeznaczonych dla Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II 

w Wadowicach. 

 [Komunikat nr 35] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  

w Wadowicach.  

Tabela 277. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w 

Wadowicach 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2010 

1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

2. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

3. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

2011 

1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

2. Obszar: Inwestycje; Kategoria: Opis inwestycji 

  Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2012 

1. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną 

społecznością lub władzami 

2. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

  Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub współorganizowane 

przez instytucję  

2013 

1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną 

społecznością lub władzami 

2014 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej  

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami  

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie instytucji w popularyzację kultury  

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach) prezentuje 

poniższa tabela. 

Tabela 278. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  

w Wadowicach 
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ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Niewielkie Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II (przed 

przebudową)  

 wielka promocja Wadowic  

 wielki front budowy 

  przebudowywane Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II  

 najciekawsze multimedialne papieskie muzeum w Polsce  

 przebudowane Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II 

  Dom rodzinny papieża Polaka w Wadowicach  

 muzeum po renowacji  

 Będzie to pierwsza tego typu multimedialna 

 narracyjna opowieść o człowieku  

 wzruszająca wystawa 

Asocjacje 

 Wielka przebudowa  

 kremówki  

 Izba Pamięci Żydów Wadowickich  

 kardynał Stanisław Dziwisz  

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

 Dom Katolicki 

  „wieczór papieski”  

 Noc Muzeów  

 Donald Tusk  

 fundusze unijne  

 Bieg Śladami Jana Pawła II  

 przemysł czasu wolnego  

 Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży w Lednicy  

 Światowe Dni Młodzieży 

Opozycje   

Ekwiwalenty 

 Dom rodzinny  

 muzeum  

 dom papieski  

 mieszkanie Wojtyłów  

 wadowickie muzeum  

 placówka  

 muzeum papieskie  

 dom Jana Pawła II w Wadowicach 

Opis działań 

podmiotu 

 zwiększy się prawie czterokrotnie  

 zwiększy swoją powierzchnię  

 jest dobrym przykładem (chodzi o sposób finansowania)  

 po raz pierwszy weźmie w niej udział (Noc Muzeów)  

 będzie najciekawszym muzeum papieskim w Polsce 

 będzie zapewne jedną z największych atrakcji Małopolski  

 bierze udział w programie „bon kultury”  

 cieszy się wielkim zainteresowaniem  

 przeżyło oblężenie  

 zorganizowało akcję  

 zaprosiło wokalistkę ]na koncert ekumeniczny  

 wydłużyło godziny otwarcia 

Opis działań na 

podmiot 

 Ma on zostać poddany gruntownej rewitalizacji  

 wyposażony zostanie w klimatyzację, system monitoringu  

 będzie przystosowanie dla osób niepełnosprawnych  
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 Nowa instytucja kultury zostanie utworzona wspólnie przez ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego, archidiecezję krakowską, gminę 

Wadowice oraz województwo małopolskie  

 przebudowane Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II odwiedziło 

ponad 230 tys. turystów; zostanie otwarte; ma zostać ponownie 

otwarte  

 Przebudowa Muzeum została sfinansowana przez ministerstwo kultury 

  do muzeum zarezerwowano już 6 tysięcy biletów 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 448 komunikatów medialnych opublikowanych od 

2010 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie 

Krakowskiej” (169 publikacje) oraz „Dzienniku Polskim” (78 publikacje),  

a najmniej na portalach internetowych nowysacz.naszemiasto.pl (5 publikacje) oraz 

tarnow.naszemiasto.pl (2 publikacji).  

 Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny wzrost 

zainteresowania Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Wadowicach przypadający na 2014 rok - opublikowano wówczas najwięcej 

materiałów medialnych na temat instytucji i jej działalności (109 publikacji,  

w porównaniu do 36 w roku poprzednim). Ilość materiałów publikowanych  

w kolejnych latach spadła i wynosiła 40 i 53 komunikaty. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (63,4%), a pozostałe  

z portali internetowych (36,6%). Prawie wszystkie (99,1%) miały neutralny 

wydźwięk emocjonalny. Nie odnotowano żadnego komunikatu o wydźwięku 

negatywnym. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(63,4%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 34 144 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2010 

roku (średnio 46 014 osoby) a najniższy w 2016 roku (24 272 osób). Stały spadek 

średniego poziomu dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie 

spadających wskaźnikach dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły 

prasowe generowały najwyższe średnie wskaźniki dotarcia: 51 881 (łącznie 4 046 

695) - „Dziennik Polski”; 50 109 ( 8 648 388)- „Gazeta Krakowska” oraz 43 685 

(łącznie 1 616 333)- „Gazeta Wyborcza Kraków”. W sumie ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów wyniosła 15 608 190. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent 

reklamowy), jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą 

należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na 

temat instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium.  

W przypadku publikacji na temat Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Wadowicach AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio  

4 889,62 zł i wahało się od 137 zł do 48 777 zł, a AVE efektywne (mierzone dla 

poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 

935,50 zł i wahało się od 28 zł do 1 843 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały 

materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 1 0790 zł). Warto 

zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało się  

w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku 

prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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to wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić 

2 092 757 zł za publikacje analogicznych do analizowanych treści, ale w formie 

reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach obejmowała 

szeroki zakres tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: projekt, 

inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów najczęściej 

poruszanych i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: opis inwestycji, opis 

realizacji inwestycji, opis projektu, opis działalności kulturalnej, obiekt jako 

element kultury. Jest to zgodne z charakterem i specyfiką samej instytucji.  

 Funkcjonowanie Muzeum jako instytucji kultury, a także realizację inwestycji 

opisywano w pozytywnym świetle. Jednak cień na sam projekt rzuciło w 2012 roku 

odwołanie dotychczasowego dyrektora instytucji. Sprawa była szeroko opisywana 

i to nie tylko przez media lokalne, ale również ogólnopolskie. Z przeanalizowanych 

artykułów nie wywnioskowano jak ostatecznie została oceniona działalność 

odwołanego dyrektora. Dodać należy jednak, że to właśnie te komunikaty, które 

relacjonowały ową sprawę były przeważające w roku 2012.  

 W najstarszych artykułach znajduje się najmniej, lub wcale nie da się wyszczególnić 

komunikatów wpisujących się w obszar „kultura”. Lata 2010 i 2011 są 

zdominowane przez komunikaty opisujące założenia projektu, realizację projektu, 

procesy decyzyjne związane z przekształcaniem muzeum, które do tamtej pory 

działało pod egidą Kościoła, w instytucję kultury, której działanie koordynowane 

miało być przez Kościół, władze lokalne, a także Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Następnie, jak zostało wspomniane w powyższym 

punkcie, komunikaty zostały zdominowane przez informacje na temat odwołania 

dyrektora instytucji. W roku 2013, a także na początku 2014 roku informowano  

o ekspozycji budowanego Muzeum, a także o gromadzeniu zbiorów, które miały 

zapełnić sale instytucji. W tym samym czasie informowano również  

o opóźnieniach, a także braku pewności terminu ostatecznego oddania instytucji do 

użytku. Gdy instytucja otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających, wtedy najwięcej 

komunikatów opisywało działalność kulturalną muzeum. W artykułach z tego 

okresu odnaleźć również można komunikaty opisujące instytucję jako element 

kultury. Najpełniej obrazują to informacje na temat „najazdów” i „oblężeń” 

instytucji przez pielgrzymów odwiedzających Muzeum w czasie Światowych 

Dni Młodzieży, a także Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży w Lednicy. 

 Choć wymieniano w niektórych komunikatach znaczenie instytucji dla 

rozwoju regionu, to stosunkowo niewielka ilość komunikatów dotyczyła 

obszarów „miejsce” i „mieszkańcy”. Również obszar „wydarzenie” realizował się  

w niewielkiej ilości artykułów, jednak podawano informacje na temat planów 

przyszłej działalności instytucji, która nie miałaby ograniczać się jedynie do 

prezentowania eksponatów, ale miałaby także organizować różnorakie imprezy. 

Domniemywać można, iż właśnie ostatni analizowany artykuł stanowi przedsmak 

niemuzealnej działalności. Dotyczy on organizacji wspólnego ubierania choinki 

przez mieszkające w okolicy dzieci.  

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu 

„Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach” jest relatywnie 

rozbudowane i bogate w liczne określenia, asocjacje i ekwiwalenty oraz 

szerokie spektrum działań podmiotu oraz działań podejmowanych na podmiot. 

Nie odnaleziono natomiast żadnych opozycji przeciwstawianych podmiotowi. 

Warto zauważyć, że w większości składa się ono jednak z fraz wiążących się  
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z ośrodkiem rozumianym jako budynek lub miejsce, nie instytucja kultury.  
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Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Miasteczko Galicyjskie oraz 

realizowanego w niej projektu „Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja 

II etapu” analizie ilościowej poddano 1 961 komunikatów medialnych opublikowanych  

w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały 

opublikowane od 2007 do końca 2016 roku. Wykaz źródeł znajduje się w aneksie do raportu.  

Nie bez znaczenia pozostaje rozkład publikacji w czasie - dla potrzeb badania w analizie wzięto 

pod uwagę również strukturę procentową komunikatów. 

Tabela 279. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 58 3,0 

2008 85 4,3 

2009 97 4,9 

2010 276 14,1 

2011 517 26,4 

2012 334 17,0 

2013 215 11,0 

2014 157 8,0 

2015 125 6,4 

2016 97 4,9 

Ogółem 1 961 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 280. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  10 0,5 

Neutralny 1 880 95,9 

Pozytywny 71 3,6 

Ogółem 1 961 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 281. Zasięg komunikatów objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  1 394 71,1 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia  567 28,9 

Ogółem 1 961 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji o liczbie 

potencjalnych odbiorców (osób, które miały styczność z komunikatem). 

Tabela 282. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 72199 72199 69815 69895 54529 56027 48742 42425 35658 28024 59855 

dziennikpolski24.pl    82 267 4102 6528 6570 6570 6570 2615 

Gazeta Krakowska 72026 72026 72928 66792 81315 55306 53579 46410 36023 44632 59747 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
70168  70168 59648 78811  37727 34321 40948 34133 54913 

Gazetakrakowska.pl    814 1302 20148 27119 27119 27119 27119 20872 

gorlice.pl            

halogorlice.info        4445   4445 

krakow.naszemiasto

.pl 
  654  963 1724 1724 1724 1724 1724 1503 

nowysacz.naszemias

to.pl 
  833 833 681 946 843 928 1572 1572 972 

tarnow.naszemiasto.

pl 
   268 368  600 600  600 475 

Średnio 72010 72138 69005 50051 49731 38415 33202 27692 24767 23054 43991 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 86 045 977. 

Tabela 283. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 
1949373 3970945 3490734 9785240 17285663 4650238 779879 551522 463549 168144 43095287 

dziennikpolski24.

pl 

   2855 10964 86149 78330 72270 72270 32850 355688 

Gazeta 

Krakowska 

2016728 2160780 2990062 3873943 8212798 7798085 5679326 3387960 1765121 1249702 39134505 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

210504  210504 119295 157622  113181 34321 163791 34133 1043351 

Gazetakrakowsk

a.pl 

   9762 11718 221623 433904 189833 515261 705094 2087195 

gorlice.pl 
           

halogorlice.info 
       8890   8890 

krakow.naszemi

asto.pl 

  1308  2888 1724 3448 6896 8620 5172 30056 

nowysacz.nasze

miasto.pl 

  833 22491 28608 72859 49737 39894 33012 39300 286734 

tarnow.naszemia

sto.pl 

   536 735  600 600  1800 4271 

Suma końcowa 4176605 6131725 6693441 13814122 25710996 12830678 7138405 4292186 3021624 2236195 86045977 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy) jest mierzony  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE 

dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 2 115,11 zł i wahało się od 19 zł do  

84 472 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających 

wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 219,90 zł i wahało się od 2 zł do 4 723 zł. Najwyższą 

szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” 

(średnio 19 435 zł). 

Tabela 284. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko 

Galicyjskie - statystyki opisowe 

 

N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 1958 19 84472 2115,11 4579,364 

AVE ef. [zł] 1366 2 4723 219,90 374,747 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 285. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 2307 1284 874 997 1139 4825 8007 8059 11394 7318 2087 

dziennikpolski24.pl    5350 5350 5605 5974 5350 5350 5564 5452 

Gazeta Krakowska 3047 3088 1736 2424 2234 1402 2514 1926 1930 3900 2174 

Gazeta Wyborcza Kraków 2458  4528 

1253

1 1885  37996 6732 40774 35667 19435 

Gazetakrakowska.pl    500 500 509 506 500 505 546 515 

gorlice.pl        100 100  100 

halogorlice.info        1249   1249 

krakow.naszemiasto.pl   500  500 500 550 500 520 533 515 

nowysacz.naszemiasto.pl   150 150 150 150 150 150 150 150 150 

tarnow.naszemiasto.pl    150 150  150 150  150 150 

Średnio 2672 1921 1336 1822 1589 2196 2783 2076 3842 2439 2115 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Miasteczka Galicyjskiego wykazano, że placówka musiałaby zapłacić łącznie 

4 141 387 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje w formie 

reklamy. 
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Tabela 286. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 62295 70625 43686 139643 361220 400436 128105 104761 148120 43906 1502797 

dziennikpolski24.

pl 
   187250 219350 117700 71690 58850 58850 27820 741510 

Gazeta 

Krakowska 
85303 92627 71166 140566 221194 197668 266454 138694 94546 109190 1417408 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

7375  13585 25062 3770  113987 6732 163096 35667 369274 

Gazetakrakowsk

a.pl 
   6000 4500 5600 8100 3500 9600 14200 51500 

gorlice.pl        200 300  500 

halogorlice.info        2498   2498 

krakow.naszemia

sto.pl 
  1000  1500 500 1100 2000 2600 1600 10300 

nowysacz.nasze

miasto.pl 
  150 4050 6300 11550 8850 6450 3150 3750 44250 

tarnow.naszemia

sto.pl 
   300 300  150 150  450 1350 

Suma całkowita 154973 163252 129587 502871 818134 733454 598436 323835 480262 236583 4141387 

 

Analizie jakościowej poddano 121 komunikatów medialnych. Szczegółowa lista 

analizowanych materiałów znajduje się w aneksie do raportu. Pierwsza tabela uwzględnia 

występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach medialnych. W drugiej 

tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte bezpośrednio z materiału 

empirycznego.  

Tabela 287. Kategorie tematyczne dotyczące Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - występowanie 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 
TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE W 

KOMUNIKATACH 

projekt 

Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu + 

inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji - 

Uznanie dla działalności mieszkańców  + 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością lub 

władzami 
+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

wydarzenie 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję + 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji - 
Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: powiązanie obszarów 

„wydarzenie” i „kultura”. Realizuje się ono w sposób wieloaspektowy, jednak najczęściej we 

współwystępowaniu kategorii „opis działalności kulturalnej” i „wydarzenie organizowane przez 

instytucję”. Pomimo szerokiego opisu instytucji oraz jej działalności nie udało się wyszczególnić 

innego równie mocno realizowałoby się w materiale. 

Tabela 288. Kategorie tematyczne dotyczące Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - cytaty 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
OPIS 

Projekt 

Opis projektu  

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu wciąż się rozbudowuje. 

Obecnie trwają prace związane z kolejnym etapem tworzenia miasta z 

przełomu XIX i XX wieku - w stanie surowym stoją już budynki w 

południowej i zachodniej części Miasteczka. 

 [Komunikat nr 1]  

Opis realizacji 

projektu 

Dzisiaj otwieramy MOK, a już niedługo oddawać będziemy Galerię na 

Bursztynowym Szlaku oraz Miasteczko Galicyjskie - przypomina Leszek 

Zegzda. - Nowy Sącz pięknieje i ma wszelkie dyspozycje do tego, by 

nazwać go stolicą kulturalną tego subregionu.  

[Komunikat nr 19] 

Długofalowe 

efekty realizacji 

/ zakończenia 

projektu 

Muzeum nie zarobi natomiast pieniędzy na filmowcach. Miasteczko 

Galicyjskie powstało w ramach projektu współfinansowanego z 

funduszy Unii Europejskiej i część jego obiektów jeszcze przez pięć lat 

nie może generować zysków. [Komunikat nr 78] 

inwestycja 

Opis inwestycji  

W latach 2007 - 2010 realizowanych jest 20 zadać inwestycyjnych o 

łącznej wartości prawie 480 mln złotych, w tym 15 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 

ponad 270 mln złotych. Owocem tych działań jest między innymi sześć 

inwestycji w instytucjach kultury zakończonych w bieżącym roku, które 

mam zaszczyt zaprezentować Państwu tj.: [...] budowa Miasteczka 

Galicyjskiego przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu [...]. 

[Komunikat nr 23] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Mogę przyjąć w ciemno, że nie ma w tym słowa przesady, gdyż byłem 

świadkiem, jak wojował na komisji kultury sejmiku o pieniądze na 

dokończenie budowy Miasteczka Galicyjskiego.  

[Komunikat nr 31] 

Kultura 

Opis 

działalności 

kulturalnej  

Dwóch hiszpańskich prozaików oraz polskiego poetę i kompozytora 

gościł w czwartek ratusz Miasteczka Galicyjskiego, w którym odbył się 

już drugi wieczór literacki z udziałem rezydentów Domu Pisarzy Europy. 

[Komunikat nr 6]  

Zaangażowanie 

w popularyzację 

kultury 

Dziś w Miasteczku Galicyjskim odbędzie się konferencja" Edukacja 

mniejszości narodowych i etnicznych na Sądecczyźnie". Początek o 

godz. 10. Mowa będzie m.in. o twórczości mniejszości narodowych i 

etnicznych. 

 [Komunikat nr 108] 

4 
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Obiekt jako 

element kultury 

Na pomysł nakręcenia kilku scen w mieszczańskich wnętrzach Galerii 

Marii Ritter, sądeckim skansenie, a także w Miasteczku Galicyjskim i na 

ul. Wąskiej wpadł scenograf Filip Przybyłko.  

[Komunikat nr 113] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

Tam właśnie 17 budowli wyglądają jak z bajki. Tak jakby gospodarze 

dopiero co wyszli i zamierzali szybko powrócić. Najpiękniejszy jest 

ratusz ze Starego Sącza, z którego nigdy tam nie zbudowano.  

[Komunikat nr 20] 

Modernizacja 

okolicy 

Nasi pracownicy zaczęli sprzątać brzegi potoku na odcinku od 

Miasteczka Galicyjskiego do mostu na ulicy Lwowskiej. 

 [Komunikat nr 35] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Dzień Dziecka 2011 w Nowym Sączu będzie obfitował w szereg atrakcji 

dla najmłodszych i ich rodziców. W środę Muzeum Okręgowe w 

Nowym Sączu zaprasza na imprezę w skansenie i Miasteczku 

Galicyjskim. [Komunikat nr 42] 

Uznanie dla 

działalności 

mieszkańców  

-Macie tutaj w Miasteczku Galicyjskim rynek unikatowy w skali kraju - 

mówi zachwycony. -Nie wiejski ryneczek, ale unikatowy rynek. 

[Komunikat nr 85]  

Konflikty 

instytucji / jej 

przedstawicieli 

z lokalną 

społecznością 

lub władzami 

Spłaty 40 tysięcy złotych zaległego czynszu i opuszczenia 

dzierżawionych pomieszczeń do 6 marca domaga się od - dzierżawiącej 

Karczmę Galicyjską, kawiarnię i hotel - Katarzyny Sułkowskiej 

sprawujący nadzór nad Miasteczkiem Galicyjskim dyrektor Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu.  

[Komunikat nr 92] 

Katarzyna Sułkowska przypomina o wielu imprezach, jakie 

organizowała, żeby - jak mówi - coś się w Miasteczku Galicyjskim 

działo.- Robiliśmy festiwal czekolady i wina, cykl "Zima w Miasteczku 

Galicyjskim" - wylicza. - Dlaczego teraz, przed sezonem, chce się nas 

wyrzucić? [Komunikat nr 92] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Akcja charytatywna towarzyszyła ubiegłotygodniowej imprezie. 

Zlotowicze jak i przybyli do Miasteczka Galicyjskiego nie zapomnieli o 

potrzebujących. [Komunikat nr 10] 

wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizo

wane przez 

instytucję 

Gospodynie z Męciny w gminie Limanowa podczas sobotniego pokazu 

tradycyjnej magii zaczarują publiczność w nowosądeckim Miasteczku 

Galicyjskim.  

[Komunikat nr 13] 

Wydarzenia 

dotyczące 

instytucji 

Miniony weekend był nad Dunajcem świętem pasjonatów motoryzacji 

sprzed dziesięcioleci. Przyjechali z całej Polski i spoza granic naszego 

kraju. Spotkali się w Miasteczku Galicyjskim w sądeckim skansenie, a 

później defilowali ulicami miasta. Prawie tysiąc mieszkańców i turystów 

przyszło na Rynek, kiedy auta z minionej epoki zatrzymały się tam na 

dłużej. [Komunikat nr 9] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.  
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Tabela 289. Zmiany sposobu opisywania działalności Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

 

2009 

 

1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu  

2. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji  

2010 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2011 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2012 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami 

2013 
1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję  

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2014 

 

1. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję  

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2015 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2016 

1. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane przez instytucję  

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców  

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Miasteczko Galicyjskie) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 290. Wybrane elementy pola semantycznego Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNE

GO 

FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia  - 

Asocjacje  Unia Europejska  

 Powódź  

 Hiszpańscy prozaicy 

 Wieczór literacki  

 Wystawa  

 Zlot Zabytkowych Pojazdów Retro  

 Festiwal Sztuki Małopolska Karpaty OFFer  

 Folklorystyczna sztuka 

 Łemkowie  

 Solidarność 

 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu 

 Małopolski Regionalny Program Operacyjny  

 Leszek Zegzda  

 Sympozjum; lokalne samorządy 

 Wyróżnienie SGiMP; potok Łubinka  

 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu  

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski  
4 
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 Art Night  

 Łemkowska Jesień Twórcza  

 Karczma Galicyjska  

 Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty  Miasteczko 

Opis działań 

podmiotu 

 Gościł prozaików, poetę i kompozytora 

 Zatętnił w sobotę życiem 

 Ma być atrakcją przyciągającą turystów 

 Było scenerią dla filmu 

 Tętni życiem 

 Najmocniej kusi  

 Rozbrzmiewało muzyką  

Opis działań 

na podmiot 

 Starosądecki magistrat stanął w centralnym punkcie 

Miasteczka Galicyjskiego  

 Wody Łubinki zerwały kładkę łączącą Skansen z Miasteczkiem 

Galicyjskim  

 W Miasteczku Galicyjskim (odbędzie się) prezentacja aut  

 Spotkali się w Miasteczku Galicyjskim  

 Na terenie Miasteczka Galicyjskiego uczestnicy będą mogli 

wziąć udział w akcji 

 Dziennikarze polonijni odwiedzą Sądecki Park Etnograficzny - 

Miasteczko Galicyjskie 

 Sympozjum rozpocznie się w Miasteczku Galicyjskim  

 Do Miasteczka Galicyjskiego przyjechali przedstawiciele 

lokalnych samorządów oraz szefowie firm  

 Imprezę zorganizowano w Miasteczku Galicyjskim 

 Uczcił wczoraj w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym 

Sączu swój okrągły jubileusz  

 Przedstawiły prezentację w Miasteczku Galicyjskim  

 Muzeum Okręgowe zaprasza do Miasteczka Galicyjskiego  

 Uczestnicy wjechali do Miasteczka Galicyjskiego  

 Krzysztof Krauze kręcił w Miasteczku Galicyjskim film 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 1961 komunikatów medialnych opublikowanych od 

2007 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Dzienniku 

Polskim” (720 publikacje) oraz „Gazecie Krakowskiej” (655 publikacje), a najmniej na 

portalach internetowych gorlice.pl (5 publikacji) oraz halogorlice.pl (2 publikacje). 

Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny wzrost 

zainteresowania Miasteczkiem Galicyjskim przypadający na 2011 rok - opublikowano 

wówczas najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej działalności (517 

publikacji, w porównaniu do 276 w roku poprzednim). Ilość materiałów publikowanych 

w kolejnych latach spadła i wynosiła od 97 do 334 komunikatów. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (71,1%) oraz portali 

internetowych (28,8%). Prawie wszystkie (95,9%) miały neutralny wydźwięk 

emocjonalny. 

 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(71,1%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 46 007 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2008 roku (średnio 72 138 

osoby) a najniższy w 2016 roku (23 054 osób). Stały spadek średniego poziomu 

dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach dla 

gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe średnie 

wskaźniki dotarcia: 59 855 (łącznie 43 095 287) - „Dziennik Polski”; 59 747 (39 134 

505) - „Gazeta Krakowska” oraz 54913 (1 043 351) - „Gazeta Wyborcza Kraków”.  

W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 86 045 977. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), 

który jest mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby 

zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat 

instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku 

publikacji na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 2 115,11 zł i wahało się od 19 zł do 84 472 zł, a AVE efektywne 

(mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 

wynosiło średnio 219,90 zł i wahało się od 2 zł do 4 723 zł. Najwyższą szacunkową 

wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 1 435 

zł). Warto zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało się 

w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku 

prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były to 

wartości wyższe niż w przypadku portali.  

 Łącznie placówka musiałaby zapłacić 4 141 387 zł za publikacje treści 

analogicznych do analizowanych, ale w formie reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu obejmowała szeroki zakres 

tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: projekt, inwestycja, kultura, 

miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Nie wszystkie kategorie były jednak równomiernie 

nasycone. Do najczęściej opisywanych należały: opis działalności kulturalnej, 

wydarzenie organizowane przez instytucję, wydarzenie dotyczące instytucji, obiekt 

jako element kultury, oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców.  

W analizowanym okresie stosunkowo niewielka ilość artykułów dotyczyła pola projekt, 

inwestycja, a także miejsce.  

 Funkcjonowanie instytucji opisywane było w sposób pozytywny, bądź czysto 

informacyjny, pozbawiony charakteru ewaluacyjnego. W najnowszych 

komunikatach pojawiły się wiadomości dotyczące konfliktu pomiędzy Muzeum 

Okręgowym w Nowym Sączu, a osobą dzierżawiącą Karczmę Galicyjską znajdującą 

się na terenie instytucji. Nie odnaleziono informacji na temat ostatecznego zakończenia 

sporu. Warto nadmienić, że to właśnie Karczma Galicyjska i jej właściciele wymieniani 

byli w artykułach jako organizatorzy znacznej ilości imprez organizowanych na terenie 

Miasteczka; z tego powodu komunikaty dotyczące konfliktu sprzeczne były  

z wykreowanym wcześniej wizerunkiem relacji Karczma-Miasteczko. 

 Przenalizowane materiały można określić jako względnie jednorodne. Przeważały  

w nich informacje na temat wydarzeń kulturalnych, spotkań, wystaw organizowanych 

na terenie instytucji. Jako cechę charakterystyczną Miasteczka Galicyjskiego można 

przytoczyć zainteresowanie tym obiektem przez filmowców. Na przestrzeni lat na 

rynku Miasteczka kręcone były filmy, między innymi „Papusza” reż. przez małżeństwo 

Krauze.  

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu 
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„Miasteczko Galicyjskie” jest stosunkowo mało rozbudowane. Nie odnaleziono 

rozbudowanych określeń, ani opozycji. Jedynym ekwiwalentem pełnej nazwy instytucji 

było „Miasteczko”. Ponadto opis działań podmiotu w materiałach dotyczących innych 

instytucji był bardziej rozbudowany.  
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Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem oraz realizowanego w niej projektu „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz 

tworzenie Galerii Sztuki XX w. w willi Oksza analizie ilościowej poddano 2 216 komunikatów 

medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby 

włączono materiały opublikowane od 2008 do końca 2016 roku. Ich źródła przedstawione są  

w aneksie do raportu.  

Tabela 291. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2008 46 2,1 

2009 137 6,2 

2010 365 16,5 

2011 618 27,9 

2012 380 17,1 

2013 162 7,3 

2014 175 7,9 

2015 194 8,8 

2016 139 6,3 

Ogółem 2 216 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 292. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  3 0,1 

Neutralny 2 166 97,7 

Pozytywny 47 2,1 

Ogółem 2 216 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 293. Zasięg komunikatów objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  1 855 83,7 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia 361 16,3 

Ogółem 2 216 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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W celu dokonania opisu potencjalnych odbiorców analizowanych komunikatów pod uwagę 

wzięto poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji o liczbie potencjalnych 

odbiorców (osób, które miały styczność z komunikatem).  

Tabela 294. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ŚREDNI

O 

Dziennik Polski 51138 44208 14048 38421 55991 46981 41986 35067 28041 37196 

dziennikpolski24.pl   114 266 3957 6546 6570 6570 6570 3196 

Gazeta Krakowska 72026 72967 68358 79461 52633 53763 46680 36973 40716 54602 

Gazeta Wyborcza Kraków 70168 67615 62454 69642 42992 35632 31425 35313 33129 49244 

Gazetakrakowska.pl   604 1290 11036 27119 27119 27119 27119 17022 

gorlice.pl           

halogorlice.info       4445 4445  4445 

krakow.naszemiasto.pl  654 893 1318 1724 1724 1724 1724 1724 1628 

nowysacz.naszemiasto.pl   833 635 936  843  1572 846 

tarnow.naszemiasto.pl    268 423  600  600 377 

Średnio 54690 53033 22514 39281 48868 45121 37057 27952 27579 37858 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 83 741 563. 

Tabela 295. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie w 

Zakopanem 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 
1943242 3934491 3118697 17558271 10190422 751699 1217590 1332561 644941 40691914 

dziennikpolski2

4.pl 

  5947 11179 106844 91640 137970 151110 131400 636090 

Gazeta 

Krakowska 

432156 2991645 3896427 5006061 7737058 5806454 4481275 2588111 2442943 35382130 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

140336 338074 1186627 1671411 343939 356315 282826 847514 397551 5564593 

Gazetakrakows

ka.pl 

  6639 19346 88288 298309 352547 406785 189833 1361747 

gorlice.pl 
          

halogorlice.info 
      4445 4445  8890 

krakow.naszemi

asto.pl 

 1308 1785 2636 1724 5172 6896 36204 22412 78137 

nowysacz.nasze

miasto.pl 

  1666 5079 2808  843  3144 13540 

tarnow.naszemi

asto.pl 

   1876 846  600  1200 4522 

Suma 

całkowita 

2515734 7265518 8217788 24275859 18471929 7309589 6484992 5366730 3833424 83741563 

Źródło: Opracowanie własne 
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Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy) mierzony jest  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE 

dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 3 054,77 zł i wahało się od 32 zł do 57 141 zł, 

a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 

wynosiło średnio 347,17 zł i wahało się od 2 zł do 8 732 zł. Najwyższą szacunkową wartość 

miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 11 275 zł). 

Tabela 296. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie 

w Zakopanem - statystyki opisowe 

 

N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 
ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 2 216 32 57 141 3 054,77 5 058,977 

AVE ef. [zł] 1 834 2 8 732 347,17 576,722 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 297. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ŚREDNI

O 

Dziennik Polski 1396 709 727 1197 8395 6396 6783 7988 9645 2904 

dziennikpolski24.pl   5350 5350 5667 5809 5350 5350 5404 5431 

Gazeta Krakowska 1751 1234 2527 1858 1234 1594 1313 2465 3185 1799 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 6747 3964 10433 10413 14316 10001 15314 11962 12766 11275 

Gazetakrakowska.pl   500 500 500 518 508 507 571 511 

gorlice.pl     100   100  100 

halogorlice.info       1249 1249  1249 

krakow.naszemiasto.pl  500 500 500 600 533 500 505 500 506 

nowysacz.naszemiasto.

pl   150 150 150  150  150 150 

tarnow.naszemiasto.pl    150 150  150  150 150 

Średnio 1675 982 2161 1860 5217 2859 3332 4670 4930 3055 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Muzeum Tatrzańskiego wykazano, że placówka musiałaby zapłacić łącznie 

6 769 370 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje w formie 

reklamy. 
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Tabela 298. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 53030 63142 161470 546823 1527952 102334 196714 303544 221838 3176847 

dziennikpolski24.pl   278200 224700 153010 81320 112350 123050 108070 1080700 

Gazeta Krakowska 10504 50580 144044 117081 181339 172145 126040 172577 191128 1165438 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 

13494 19818 198227 249922 114526 100008 137822 287081 153189 1274087 

Gazetakrakowska.pl   5500 7500 4000 5700 6600 7600 4000 40900 

gorlice.pl     200   200  400 

halogorlice.info       1249 1249  2498 

krakow.naszemiasto.

pl 

 1000 1000 1000 600 1600 2000 10600 6500 24300 

nowysacz.naszemiast

o.pl 

  300 1200 450  150  300 2400 

tarnow.naszemiasto.

pl 

   1050 300  150  300 1800 

Suma całkowita 77028 134540 788741 1149276 1982377 463107 583075 905901 685325 6769370 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 113 komunikatów medialnych.   

Pierwsza tabela uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych  

w komunikatach medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne 

zaczerpnięte bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 299. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem- występowanie 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE 

W 

KOMUNIKATACH 

projekt 

Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy - 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 
+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

wydarzenie 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 
+ 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to powiązanie obszarów 

„wydarzenie” i „kultura”. Był to najczęstszy i najsilniejszy związek, jaki realizował się  

w analizowanym materiale. Największa ilość połączeń dotyczyła współwystępowania 

kategorii „opis działalności kulturalnej” oraz „wydarzenie organizowane przez instytucję”. 

Odwzorowuje to profil działalności kulturalnej najszerzej promowanej w komunikatach. 

Informacje na temat wernisaży, wystaw, spotkań z artystami, pisarzami, wykładów stanowiło 

największą część analizowanego materiału 

Tabela 300. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem - cytaty 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
OPIS 

Projekt 

Opis projektu  

W odrestaurowanym oddziale Muzeum Tatrzańskiego w 

Zakopanem, wilii "Oksza", w maju tego roku zostanie otwarta 

galeria sztuki polskiej XX wieku. Znajdą się w niej prace m.in. 

Stanisława Ignacego Witkiewicza i Rafała Malczewskiego. 

Pierwsza wystawa będzie nosić tytuł "Zakopane - pępek świata. 

Sztuka pod Giewontem w latach 1880-1939".  

[Komunikat nr 32] 

Opis realizacji 

projektu 

Budynkowi Okszy, pomimo mieniających się właścicieli, mód i 

funkcji, jaką pełnił, udało się przetrwać bez większych zmian. 

Dzięki remonowie konserwatorskiemu wykonanemu ze środków 

unijnych, który miał miejsce w zeszłym roku dziś Oksza odzyskała 

dawny blask. Można w niej podziwiać sztukę od końca XIX wieku 

do roku 1939.  

[Komunikat nr 42] 

Inwestycja 

Opis inwestycji  

Ponad 137 mln zł zaplanowano z kolei na wydatki związane z 

kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego. Dzięki temu uda się 

sfinansować m.in. część prac modernizacyjnych w Muzeum 

Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim czy Muzeum 

Okręgowym w Tarnowie. 

 [Komunikat nr 113] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Do Muzeum Tatrzańskiego wróciło 56 obrazów malowanych na 

szkle, które przeszły gruntowną renowację. Kosztowało to 

muzeum 57 tys. zł. [Komunikat nr 106] 

Kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

Sobotnia "Noc Muzeów" w prowadzonej przez Muzeum 

Tatrzańskie Galerii na Kozińcu zainaugurowała "Sezon włoski" w 

Zakopanem - efekt współpracy pomiędzy zakopiańskim muzeum 

a Narodowym Muzeum Górskim im. Księcia Abruzzi w Turynie. 

 [Komunikat nr 16] 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

Muzeum Stylu Zakopiańskiego mieści się przy Drodze do Rojów 6 

w Zakopanem. Głównym celem stałej wystawy w starej chałupie 

góralskiej należącej do Muzeum Tatrzańskiego im. dr Tytusa 

Chałubińskiego jest pokazanie korzeni stylu zakopiańskiego […]. 

[Komunikat nr 35] 
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Obiekt jako 

element kultury 

Wśród muzeów samorządowych województwa małopolskiego 

miano "muzeum rejestrowane" uzyskało do tej pory: Muzeum 

Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Okręgowe w 

Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa 

Chałubińskiego w Zakopanem [...]. [Komunikat nr 12] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

W odrestaurowanym oddziale Muzeum Tatrzańskiego w 

Zakopanem, wilii "Oksza", w maju tego zostanie otwarta galeria 

sztuki polskiej XX wieku. Znajdą się w niej prace m.in. Stanisława 

Ignacego Witkiewicza i Rafała Malczewskiego. Pierwsza wystawa 

będzie nosić tytuł "Zakopane - pępek świata. Sztuka pod 

Giewontem w latach 1880-1939".  

[Komunikat nr 32] 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Już dzień przed inauguracją Festiwalu odbędzie się natomiast 

pierwsza z imprez towarzyszących - "gra miejsca" w Zakopanem. 

[…] Zachęceni tym intrygującym opisem powinni pojawi się w 

sobotę o godzinie 9 w Muzeum Tatrzańskim. 

[Komunikat nr 22] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność 

instytucji 

Muzeum Tatrzańskie […] zaprasza do Galerii Sztuki XX wieku […] 

na wystawę fotograficzną Anny Delimat "ja pójdę w góru…". Jest 

to kontynuacja cyklu wystaw prezentujących pasje i dokonania 

współczesnych mieszkańców Zakopanego, związanych z 

przyrodą i górami. 

 [Komunikat nr 87] 

Konflikty 

instytucji / jej 

przedstawicieli z 

lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Pod urzędem marszałkowskim w Krakowie pikietowali 

muzealnicy, żądając wyższych płac. […] Obecnie rozmowy 

związkowców z przełożonymi trwają w siedmiu małopolskich 

instytucjach kultury: […] i w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. 

Jak poinformował Rybicki, w kilku placówkach trwają referenda 

dotyczące ewentualnego strajku. [Komunikat nr 101] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Kilka instytucji użyczyło swoich zbiorów na wystawę "W nas jest 

przyszłości pociecha - z historii nowotarskiego szkolnictwa do 

1945 roku". Można ją teraz oglądać na piętrze nowotarskiego 

ratusza. Eksponaty pochodzą z Muzeum Etnograficznego w 

Krakowie i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. [Komunikat nr 

56] 

Wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowa

ne przez instytucję 

W audytorium Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem 

wręczono nagrody i dyplomy uczestnikom IX edycji konkursu 

plastycznego pt. "Zabytki architektury Zakopanego i Podhala". 

[…] Konkurs zorganizowało Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu 

"Jutrzenka", Podhalański Oddział Towarzystwa Opieki nad 

Zabytkami, Muzeum Tatrzańskie oraz Tatrzański Park Narodowy. 

 [Komunikat nr 10] 

Wydarzenia 

dotyczące 

instytucji 

Muzeum Tatrzańskie tym razem zaprasza do… Krakowa. Muzeum 

wraz z Parkiem Narodowym pojaki się na Targach Książki w 

Krakowie. [Komunikat nr 78] 

Działalność 

edukacyjna 

instytucji 

Lubisz zajęcia plastyczne? Muzeum Tatrzańskie wychodzi 

naprzeciw kreatywnym rodzinom. 
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Zaprasza na warsztaty „Góralskie inspiracje”. Zajęcia odbywają 

się w każdą środę i sobotę między godz. 10 a 12. Podczas 

dwugodzinnych warsztatów dzieci mogą spróbować swoich sił w 

malarstwie na szkle, wycinankach, a rodzice wzbogacić swoją 

wiedzę o folklorze i sztuce. [Komunikat nr 112] 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii 

tematycznych w kolejnych latach funkcjonowania Muzeum Tatrzańskiego.  

Tabela 301. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

 

2009 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2010 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Inne formy powiązania działalności z 

mieszkańcami 

2011 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

3. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2012 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2013 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucję 

2014 

 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2015 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane przez instytucji 

2016 
1. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane przez instytucję  

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym elementem jakościowej analizy komunikatów medialnych dla Muzeum Tatrzańskiego 

w Zakopanem była analiza pola semantycznego. Zestawienie fraz wchodzących w skład 

poszczególnych elementów tworzących pole semantyczne podmiotu (tu: Muzeum Tatrzańskie) 

prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 302. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia  - 

Asocjacje 

 Bronisław Czech  

 Przegląd filmów  

 Teatr Witkacego  

 Małopolski Regionalny Programy Operacyjny  

 „Słownik gwary Zakopanego i okolic” 

 Narodowe Muzeum Górskie im. Księcia Abruzzi w Turynie  

 Górskie gry planszowe  
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 Wydawnictwo „Wysoki Zamek”  

 Obchody Święta Niepodległości  

 Wystawa rzeźb  

 TOPR  

 Styl zakopiański  

 Historia narciarstwa  

 Zofia i Witold Paryscy 

 Ratusz w Nowym Targu  

 Dworzec Tatrzański  

 Teatr Witkacego 

Opozycje  - 

Ekwiwalenty  - 

Opis działań 

podmiotu 

 Przygotowuje obchody rocznicowe  

 Zaangażowało się w urodziny teatru;  

 Uzyskało miano „muzeum rejestrowanego”  

 Skorzysta z projektu  

 Jest organizatorem wystawy  

 Zademonstruje swoje zbiory  

 Gości dwie wyjątkowe wystawy 

 Zaprasza na wystawę  

 Zainaugurowała swoją działalność nowa filia  

 Przygotowało szereg atrakcji  

 Użyczyło swoich zbiorów na wystawę 

 Zaprasza na kolejny wieczór z cyklu „Muzeum Tatrzańskie w 

Dworcu Tatrzańskim”  

 Udzieliło sporej pomocy przy realizacji filmu  

 Planuje pokazać swoje najnowsze nabytki 

 Zakupiło unikalne dzieło 

Opis działań na 

podmiot 

 Gmach główny Muzeum odwiedzili żołnierze  

 Widzieliśmy jak budynek niszczeje  

 Wszyscy chętni mogli odwiedzić nowy oddział w czasie Nocy 

Muzeów 

 Odświeżone zostaną i odkurzone utwory muzyczne ze 

zbiorów Muzeum Tatrzańskiego  

 Temat dzieciństwa nigdy jeszcze nie gościł w repertuarze 

czasowych wystaw Muzeum Tatrzańskiego 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 2 216 komunikatów medialnych opublikowanych 

od 2008 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych  

w „Dzienniku Polskim” (1 094 publikacje) oraz „Gazecie Krakowskiej” (648 

publikacje), a najmniej na portalach internetowych gorlice.pl (4 publikacji) oraz 

halogorlice.pl (2 publikacje). Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie 

pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem  

w 2011 roku - opublikowano wówczas najwięcej materiałów medialnych na temat 

instytucji i jej działalności (618 publikacji, w porównaniu do 365 w roku 

poprzednim). Ilość materiałów publikowanych w kolejnych latach spadła  

i wynosiła od 139 do 380 komunikatów. 

 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (83,7%), a pozostałe  

z portali internetowych (16,3%). Prawie wszystkie (97,7%) miały neutralny 

wydźwięk emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(83,7%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 39 566 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2008 

roku (średnio 54 690 osoby) a najniższy w 2010 roku (22 514 osób). Stały spadek 

średniego poziomu dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie 

spadających wskaźnikach dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły 

prasowe generowały najwyższe średnie wskaźniki dotarcia: 54 602 (łącznie 35 382 

130) - „Gazeta Krakowska”; 49244 (łącznie 5 564 593) - „Gazeta Wyborcza 

Kraków” oraz 37196 (40 691 914) - „Dziennik Polski”. W sumie ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 83 741 563. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent 

reklamowy), jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą 

należałoby zapłacić za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na 

temat instytucji i jej działalności powierzchnię reklamową w danym medium.  

W przypadku publikacji na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 3 054,77 zł i wahało się od 32 zł do 5 7141 zł,  

a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających 

wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 347,17 zł i wahało się od 2 zł do 8 732 zł. 

Najwyższą szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie 

Wyborczej Kraków” (średnio 11 275 zł). Warto zauważyć, że AVE generowane 

przez portale internetowe utrzymywało się w czasie objętym analizą na 

względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku prasy odnotowywano jego 

znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były to wartości wyższe niż w 

przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić 6 769 370 zł za 

publikacje treści analogicznych do analizowanych, ale w formie reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Muzeum Tatrzańskiego była stosunkowo wąska. Najszerzej 

omawiane obszary to: „kultura” i „wydarzenie”. Pozostałych dotyczyła względnie 

mała ilość artykułów. Do takich kategorii jak „opis inwestycji”, „opis realizacji 

inwestycji”, „działalność edukacyjna instytucji”, „modernizacja obiektu i jego 

bezpośredniego otoczenia” udało się przyporządkować po jednym artykule.  

 Analizowany materiał można określić jako jednorodny. Przeważały w nim 

krótkie informacje na temat oferty kulturalnej oferowanej przez Muzeum 

Tatrzańskie. Były to przede wszystkim spotkania popularyzatorskie, gdzie 

omawiano wybrane zagadnienia historyczne dotyczące życia historycznych 

mieszkańców Zakopanego. Ponadto różnorakie wystawy, projekcje filmów. 

Dostępne informacje nie pozawalają na periodyzację i opisanie etapów, przez które 

instytucja przechodziła pomiędzy 2009, a 2016 rokiem. Nie zarysowuje się żaden 

proces modernizacyjny, jak to zwykle dało się zaobserwować w komunikatach 

dotyczących większości analizowanych instytucji. 

 Pole semantyczne jest względnie ubogie. Analizowany materiał nie pozwolił na 

wyszczególnienie żadnych „określeń”, „opozycji”, ani „ekwiwalentów”. „Opis 

działań na podmiot” również był względnie ubogi. Duża liczba asocjacji wynika z 

faktu prowadzenia przez Muzeum działalność kulturalnej dotyczącej wielu różnych 

aspektów. Natomiast tym, co wyróżniało się na tle innych analizowanych 

materiałów, to stosunkowo duża liczba „opisów działań podmiotu”. Wynika to  

z charakteru komunikatów medialnych, które zazwyczaj informowały  



 

623 

o wydarzeniach, a informacje te opisywały Muzeum jako aktywny podmiot: 

„zaangażowało się”, „zaprasza”, „uzyskało”, „zainaugurowało”, „zorganizowało” 

etc.  

 Działanie instytucji nie było relacjonowane w sposób oceniający. Komunikaty 

miały charakter informacyjny, na ich podstawie nie buduje się ani negatywny, ani 

pozytywny wizerunek Muzeum. 

 Mimo tego można wyciągać wnioski, iż Muzeum jest istotną instytucją, 

działającą ożywiająco na życie kulturalne Zakopanego, współpracującą z 

innymi instytucjami, z którymi współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia. 
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Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Centrum Sztuki Mościce w 

Tarnowie oraz realizowanych w niej projektów „Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum 

Kultury w Tarnowie Mościcach” oraz „II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala 

widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi 

bezpieczeństwa” analizie ilościowej poddano 1 856 komunikatów medialnych opublikowanych 

w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały 

opublikowane od 2007 do końca 2016 roku. Zestawienie źródeł znajduje się w aneksie. 

Tabela 303. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 17 ,9 

2008 105 5,7 

2009 28 1,5 

2010 52 2,8 

2011 291 15,7 

2012 319 17,2 

2013 330 17,8 

2014 196 10,6 

2015 167 9,0 

2016 351 18,9 

Ogółem 1 856 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 304. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  3 ,2 

Neutralny 1 796 96,8 

Pozytywny 57 3,1 

Ogółem 1 856 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 305. Zasięg komunikatów objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  980 52,8 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia 876 47,2 

Ogółem 1 856 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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Poniżej zaprezentowano poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji  

o liczbie potencjalnych odbiorów (ludzi, którzy mieli styczność z komunikatem).  

Tabela 306. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ŚREDNI

O 

Dziennik Polski 72199 71878 71757 68200 58282 53294 47102 41528 34888 26254 59877 

dziennikpolski24.pl    194 311 4157 6534 6570 6570 6570 3418 

Gazeta Krakowska 72026 72026 72343 63256 59820 52266 53780 47263 36250 39966 51525 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 
    76589 40598 32784 35118 35958 34133 44744 

Gazetakrakowska.pl    933 783 8803 27119 27119 27119 27119 24691 

halogorlice.info          4445 4445 

krakow.naszemiasto.pl      1644 1724 1724 1724 1724 1701 

nowysacz.naszemiasto.pl        843 1572  989 

tarnow.naszemiasto.pl    268 402 626 600 600 600 600 583 

Średnio 72067 71916 72008 34883 43193 27719 28354 21570 20442 13600 30059 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów medialnych wynosi 55 789 868. 

Tabela 307. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą- Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik 

Polski 

288796 5606512 1148108 477402 6935558 905998 706523 290698 244216 341306 16945117 

dziennikpols

ki24.pl 

   774 10590 66518 91470 39420 45990 45990 300752 

Gazeta 

Krakowska 

936338 1944702 868116 1328382 5144550 7473993 7098962 3450190 2319979 3956615 34521827 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

    459532 243590 327844 35118 107875 34133 1208092 

Gazetakrako

wska.pl 

   2799 783 61622 1057641 352547 650856 244071 2370319 

halogorlice.i

nfo 

         4445 4445 

krakow.nasz

emiasto.pl 

     14792 3448 1724 10344 22412 52720 

nowysacz.na

szemiasto.pl 

       3372 1572  4944 

tarnow.nasz

emiasto.pl 

   4556 18111 75785 70800 54600 33000 124800 381652 

Suma 

całkowita 

1225134 7551214 2016224 1813913 12569124 8842298 9356688 4227669 3413832 4773772 55789868 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy jest mierzony  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 
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reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Małopolskiego Centrum Sztuki 

Mościce AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 1 489,99 zł i wahało się od  

62 zł do 52 473 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających 

wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 245,43 zł i wahało się od 4 zł do 4121 zł. Najwyższą 

szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” 

(średnio 10 685 zł). 

Tabela 308. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki 

Mościce w Tarnowie- statystyki opisowe 

 
N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 

ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 1856 62 52473 1489,99 2858,867 

AVE ef. [zł] 862 4 4121 245,43 293,914 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 309. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 3183 911 570 694 990 3683 7140 6905 7495 8883 2126 

dziennikpolski24.pl    5350 5350 5751 5809 5350 5350 5350 5496 

Gazeta Krakowska 1584 1759 1964 896 1289 1420 1909 2884 2511 1810 1831 

Gazeta Wyborcza 

Kraków     9043 10329 12774 14006 8988 3543 10685 

Gazetakrakowska.pl    500 500 500 510 515 504 533 510 

halogorlice.info          1249 1249 

krakow.naszemiasto.pl      500 500 500 517 500 503 

nowysacz.naszemiasto.pl        150 150  150 

tarnow.naszemiasto.pl    150 150 150 151 150 150 150 150 

Średnio 1960 1129 1167 945 1622 1398 1839 1666 1804 1081 1490 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Centrum Sztuki Mościce wykazano, że placówka musiałaby zapłacić łącznie 

2 765 425 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje w formie 

reklamy. 
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Tabela 310. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  

w Tarnowie 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 12732 71055 9127 4857 117766 62612 107097 48334 52464 115481 601525 

dziennikpolski24.pl    21400 181900 92020 81320 32100 37450 37450 483640 

Gazeta Krakowska 20587 47496 23562 18812 110844 202995 251966 210553 160731 179232 1226778 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 

    54260 61975 127735 14006 26964 3543 288483 

Gazetakrakowska.pl    1500 500 3500 19900 6700 12100 4800 49000 

halogorlice.info          1249 1249 

krakow.naszemiasto.pl      4500 1000 500 3100 6500 15600 

nowysacz.naszemiasto.p

l 

       600 150  750 

tarnow.naszemiasto.pl    2550 6750 18210 17760 13680 8250 31200 98400 

Suma całkowita 33319 118551 32689 49119 472020 445812 606778 326473 301209 379455 2765425 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 101 komunikatów medialnych. Szczegółowa lista 

analizowanych materiałów znajduje się w tabeli załączonej do aneksu raportu. W wyniku 

szczegółowej analizy jakościowej wybranych komunikatów medialnych wykorzystywany do 

prowadzenia badania szablon jakościowego klucza kategoryzacyjnego dostosowano do 

specyfiki analizowanego materiału.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Pierwsza tabela 

uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach 

medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte 

bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 311. Kategorie tematyczne dotyczące Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie - występowanie 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 
TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE 

W 

KOMUNIKATACH 

Projekt 

Opis projektu - 

Opis realizacji projektu - 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

Inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji - 

Kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

Miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 
+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

Wydarzenie 
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 
+ 
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Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „kultura” i „wydarzenie” z uwagi na podejmowane przez 

badaną placówkę inicjatywy, trudno jest odseparować obszary „opis działalności 

kultury” oraz „wydarzenia organizowane i współorganizowane przez instytucję”, 

ponieważ zazwyczaj się one zazębiają. Intensywność występowania tych obszarów 

wzrasta po roku 2010, kiedy to miał miejsce remont i modernizacja instytucji. 

 Powiązanie obszarów „wydarzenie” i „mieszkańcy” w obszarach „wydarzenia 

organizowane lub współorganizowane przez instytucję” oraz „oferta instytucji 

skierowana do okolicznych mieszkańców” wskazuje na to, że instytucja ma bogatą 

ofertę kulturalną skierowaną do okolicznych mieszkańców, 

Tabela 312. Kategorie tematyczne dotyczące Centrum Sztuki Mościce- cytaty 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY  

Inwestycja 

Opis inwestycji  

Marszałek Małopolski powołał na stanowisko dyrektora 

Mościckiego Centrum Kultury Agnieszkę Kawę. Mościcka 

placówka wymaga generalnego remontu. Marszałek przeznaczy 

na ten cel 6 mln zł i prace maja być zrealizowane w ciągu 

najbliższych 2 lat [Komunikat nr 2] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Prace w liczącym 40 lat charakterystycznym budynku MCK 

trwały 3 lata. Podjęto je z myślą o uratowaniu zniszczonego 

obiektu i stworzeniu w Małopolsce nowoczesnego ośrodka dla 

sztuki i artystów. MCK zmodernizowano dzięki wsparciu 

finansowemu Samorządu Województwa Małopolskiego i 

"Funduszom Europejskim dla Małopolski [Komunikat nr 13] 

Kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

Ani Mru-Mru w Centrum Sztuki Mościce wystąpi 5 czerwca o 

godz. 20. Tarnowianie zobaczą program "Nuda, rutyna i 

odcinanie kuponów". [Komunikat r 37 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

W świąteczny piątek czeka nas transmisja na żywo maratonu 

kabaretowego wprost ze sceny CSM. Jedna z imprez 

gromadzących przed ekranami telewizorów największą liczbę 

widzów odbędzie się w Centrum Sztuki Mościce. [Komunikat nr 

29] 

Obiekt jako element 

kultury 

Niewykluczone, że aktorzy Solskiego skorzystają z gościny 

Mościckiego Centrum Kultury oraz oddanej niedawno sali 

seminaryjnej [Komunikat nr 10] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

Centrum Sztuki Mościce zdobyło dofinansowanie na zakup 

projektora cyfrowego. Urządzenie zostanie zamontowane w sali 

kameralnej kina Millennium. [Komunikat nr 40] 

Modernizacja 

okolicy 

Tarnowianie od wielu lat marzą o własnym kinie z kilkoma 

salami. Spełnienie tych marzeń powinno wreszcie nastąpić po 
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rozbudowie centrum handlowego Gemini Park Tarnów. 

[Komunikat nr 52] 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Najmłodsi uczestnicy festynu będą mogli poszaleć ma 

dmuchanym placu zabaw. Natomiast dla wszystkich osób, które 

odwiedzą Centrum Sztuki Mościce, przygotowano typowo 

piknikowa gastronomię. [Komunikat nr 27] 

Konflikty instytucji / 

jej przedstawicieli z 

lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Urząd Marszałkowski przeznacza w tym roku na dofinasowanie 

instytucji kultury prawie 90 mln 323 tys. Zdaniem wielu 

dyrektorów to za mało na wciąż rosnące potrzeby odbiorców 

sztuki [Komunikat nr 65] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Ponad 50 osób oddało krew w ramach cyklicznej akcji "Uratuj mi 

życie", zorganizowanej przez Centrum Sztuki Mościce oraz Klub 

Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego krzyża. 

[Komunikat nr 75] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność instytucji 

Światowej sławy gitarzysta jazzowy przechodzi kosztowną 

rehabilitację po ciężkiej operacji. Całkowity dochód z koncertu, 

który odbędzie się o godz. 19 w Centrum Sztuki Mościce, zostanie 

przeznaczony na pokrycie jej kosztów. [Komunikat nr 59] 

Wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

Dyrektor MCK Agnieszka Kawa zaproponowała 

niekonwencjonalne obchody święta 1 maja. Artyści rysownicy 

dokładnie odnieśli się do rzeczywistości PRL, obnażyli fałsz i 

kłamstwo [Komunikat r 11] 

Wydarzenia 

dotyczące instytucji 

 Baśniowy orszak utworzy biała bajkowa kareta zaprzężona w 

dwa białe konie. Przejadą nią bohaterowie bajek z Mikołajem, 

elfami i krasnalami. Przybyłym gościom rozdawać będą prezenty 

i zaproszenie od Centrum Sztuki Mościce. Magiczne i bajkowe 

postaci w imieniu Centrum Sztuki Mościce i Radia RDM 

Małopolska złożą Państwu życzenia. [Komunikat nr 101] 

Działalność 

edukacyjna 

W najbliższy czwartek każdy będzie mógł poprawić swoje 

umiejętności fotograficzne. I to całkowicie za darmo. W CSM 

odbędą się darmowe warsztaty z tej właśnie dziedziny 

[Komunikat nr 41] 

Źródło: Opracowanie własne 

Struktura tematyczna komunikatów medialnych na przestrzeni lat objętych analizą ulegała 

przekształceniom, a popularność poszczególnych tematów była zmienna. Poniższa tabela 

zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii tematycznych  

w kolejnych latach funkcjonowania Centrum Sztuki Mościce 

Tabela 313. Zmiany sposobu opisywania działalności Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

 

ROK 
NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2008 

1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2009 

1. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2010 1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 
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2. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

 Obszar: Miejsce; Kategoria: Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego 

otoczenia 

2011 

1. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców 

2012 

1.  Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców 

2013 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

2014 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do 

okolicznych mieszkańców 

2015 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie mieszkańców w działalność 

instytucji 

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Centrum Sztuki Mościce) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 314. Wybrane elementy pola semantycznego Centrum Sztuki Mościce 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Centrum Sztuki 

 Traugutta 1 

 Kino Millenium 

 Mościckie Centrum Kultury (przed modernizacją) 

 Zniszczony obiekt (przez remontem) 

 Nowoczesny ośrodek dla sztuki i artystów 

Asocjacje 

 Agnieszka Kawa 

 Fundusze Europejskie dla Małopolski 

 sala offowa 

 Musica Poetica 

 Ogrody Mościckie 

 Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiaki 

 Babskie poniedziałki 

 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta 
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Opozycje   

Ekwiwalenty  Kino Millenium 

Opis działań 

podmiotu 

 bierze udział w programie „bon kultury”,  

 Organizuje Festiwal Paschalny 

 Koncerty 

 Spotkania podróżnicze 

 Transmisje 

 Wernisaże 

 Wystawy 

 Prowadzi „Babskie poniedziałki” 

Opis działań na 

podmiot 

 Ma on zostać poddany gruntownej rewitalizacji;  

 Modernizacja 

 Remont 

 Przebudowa 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 1856 komunikatów medialnych opublikowanych od 

2007 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie 

Krakowskiej” (670 publikacje) oraz na portalu tarnow.naszemiasto.pl (655 publikacji), 

a najmniej na portalach internetowych nowysacz.naszemiasto.pl (5 publikacji) oraz 

halogorlice.pl (1 publikacja). Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje 

wyraźny wzrost zainteresowania Małopolskim Centrum Sztuki Mościce na 2016 rok - 

opublikowano wówczas najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej 

działalności (351 publikacji, w porównaniu do 167 w roku poprzednim).  

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (52,8%), a pozostałe z 

portali internetowych (47,2%).  

 Prawie wszystkie (96,8%) miały neutralny wydźwięk emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(52,8%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 39 566 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2007 roku (średnio 72 067 

osoby) a najniższy w 2016 roku (13 600 osób). Stały spadek średniego poziomu 

dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach 

dla gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe 

średnie wskaźniki dotarcia: 51525 (łącznie 34 521 827) - „Gazeta Krakowska”; 44 

744 (łącznie 1 208 092) - „Gazeta Wyborcza Kraków” oraz 59 877 (16 945 117) - 

„Dziennik Polski”. W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 

55 898 868. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), 

jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić 

za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na 

temat Małopolskiego Centrum Sztuki Mościce AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 1 489,99 zł i wahało się od 62 zł do 52 473 zł, a AVE efektywne 

(mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 

wynosiło średnio 245,43 zł i wahało się od 4 zł do 4 121 zł. Najwyższą szacunkową 

wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 10685 

zł). Warto zauważyć, że AVE generowane przez portale internetowe utrzymywało się 

w objętym analizą czasie na względnie stałym poziomie, podczas gdy w przypadku 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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prasy odnotowywano jego znaczne wahania w kolejnych latach, jednocześnie były to 

wartości wyższe niż w przypadku portali. Łącznie placówka musiałaby zapłacić  

2 765 425 zł za publikacje treści analogicznych do analizowanych, ale w formie 

reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Centrum Sztuki Mościce obejmowała szeroki zakres tematów we 

wszystkich wyszczególnionych obszarach: projekt, inwestycja, kultura, miejsce, 

mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów najczęściej poruszanych i najpełniej 

opisywanych należały bez wątpienia: opis inwestycji w początkowym okresie badanie, 

później zdecydowanie opis działalności kulturalnej. 

 Począwszy od 2010 roku kiedy to zakończono prace remontowe widoczny jest wyraźny 

wzrost inicjatyw kulturalnych i wydarzeń organizowanych przez placówkę, co 

przekłada się tym samym na wzrost ilości emitowanych komunikatów na temat 

instytucji i jej działalności. 

 Podczas analizy komunikatów w obszarze kultury i wydarzeń nietrudno zaobserwować 

dużą częstotliwość wydarzeń mających charakter festiwalu m.in. Międzynarodowy 

Festiwal Teatrów Tańca „Scena Otwarta” czy Festiwal Paschalny „Musica Poetica”  

z których większość odbywa się cyklicznie i wpisuje w harmonogram działalności 

kulturalnej badanej instytucji. 

 Istotną rolę w działalności Centrum Sztuki Mościce odgrywają okoliczni 

mieszkańcy co widać na przykładzie powtarzalnych wydarzeń z ich udziałem jako 

artystów (Zespołu Pieśni i Tańca Świerczkowiacy). 
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Małopolski Ogród Sztuki - Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Małopolski Ogród Sztuki - 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie oraz realizowanych w niej projektach „Budowa 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie” oraz „Rewitalizacja - remont i przebudowa 

zabytkowego obiektu Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3” analizie 

ilościowej poddano 1 437 komunikatów medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały opublikowane od 2010 do końca 

2016 roku. Zestawienie źródeł znajduje się w załączniku do raportu  

Tabela 315. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2010 30 2,1 

2011 14 1,0 

2012 151 10,5 

2013 507 35,3 

2014 285 19,8 

2015 181 12,6 

2016 269 18,7 

Ogółem 1437 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 316. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  14 1,0 

Neutralny 1 325 92,2 

Pozytywny 98 6,8 

Ogółem 1 437 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 317. Zasięg komunikatów objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  884 61,5 

Ogólnopolski/trudny do 

ustalenia 

553 38,5 

Ogółem 1 437 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniżej zaprezentowano poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji 

o liczbie potencjalnych odbiorów (osób, które miały styczność z komunikatem). 
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Tabela 318. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 73056 57256 51948 48210 43708 34097 27412 42970 

dziennikpolski24.pl 145  6191 6547 6570 6570 6570 6308 

Gazeta Krakowska 69624 60085 49023 53795 49150 37837 37511 46667 

Gazeta Wyborcza Kraków 60727 53985 40642 36802 31888 37765 33629 35988 

Gazetakrakowska.pl 277  21798 27119 27119 27119 27119 26185 

halogorlice.info     4445   4445 

krakow.naszemiasto.pl 654  1712 1724 1724 1724 1724 1709 

nowysacz.naszemiasto.pl     843  1572 1329 

tarnow.naszemiasto.pl   600  600 600 600 600 

Średnio 42100 56290 31781 29119 26545 28094 22216 28003 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość 

potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych wynosi 40 239 837. 

Tabela 319. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 
511392 458050 2129868 5640604 2491347 1534352 1672159 14437772 

dziennikpolski24.

pl 

1016  173334 477910 341640 210240 177390 1381530 

Gazeta 

Krakowska 

626616 60085 1127521 2582142 1572798 1059448 1838060 8866670 

Gazeta 

Wyborcza 

Kraków 

121454 269923 1219273 4968204 2646735 1774961 1883219 12883769 

Gazetakrakowsk

a.pl 

554  108991 922046 433904 488142 298309 2251946 

halogorlice.info 
    8890   8890 

krakow.naszemi

asto.pl 

1962  39380 172400 67236 17240 98268 396486 

nowysacz.nasze

miasto.pl 

    1686  6288 7974 

tarnow.naszemia

sto.pl 

  600  1200 600 2400 4800 

Suma dotarcia 
1262994 788058 4798967 14763306 7565436 5084983 5976093 40239837 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy), mierzony jest  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 6 750,74 zł i wahało się od 53 zł do 96 
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241 zł, a AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających 

wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 715,78 zł i wahało się od 3 zł do 22 270 zł. Najwyższą 

szacunkową wartość miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” 

(średnio 13 706 zł). 

Tabela 320. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród 

Sztuki - statystyki opisowe 

 
N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 

ODCHYLENIE 

STANDARDOWE 

AVE [zł] 1437 53 96241 6750,74 9946,644 

AVE ef. [zł] 857 3 22270 715,78 1314,690 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych źródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 321. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 3431 3481 9762 5578 6938 5851 11199 7282 

dziennikpolski24.pl 5350  5694 5628 5453 5350 5390 5516 

Gazeta Krakowska 1786 4702 5320 4124 4636 6835 5889 5102 

Gazeta Wyborcza Kraków 5309 4373 14699 16295 13488 16654 5916 13706 

Gazetakrakowska.pl 500  500 518 525 506 536 517 

halogorlice.info     1249   1249 

krakow.naszemiasto.pl 500  535 519 541 540 502 521 

nowysacz.naszemiasto.pl     150  150 150 

tarnow.naszemiasto.pl   150  150 150 150 150 

Średnio 3022 3887 7536 6964 6946 7863 5518 6751 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Małopolskiego Ogrodu Sztuki wykazano, że placówka musiałaby zapłacić 

łącznie 9 700 807 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje  

w formie reklamy. 

Tabela 322. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 24019 27850 400255 652637 395456 263297 683120 2446634 

dziennikpolski24.pl 37450  159430 410880 283550 171200 145520 1208030 

Gazeta Krakowska 16078 4702 122370 197966 148363 191384 288565 969428 

Gazeta Wyborcza Kraków 10618 21865 440964 2199813 1119509 782732 331316 4906817 

Gazetakrakowska.pl 1000  2500 17600 8400 9100 5900 44500 

halogorlice.info     2498   2498 

krakow.naszemiasto.pl 1500  12300 51900 21100 5400 28600 120800 

nowysacz.naszemiasto.pl     300  600 900 

tarnow.naszemiasto.pl   150  300 150 600 1200 

Suma całkowita 90665 54417 1137969 3530796 1979476 1423263 1484221 9700807 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analizie jakościowej poddano 104 komunikaty medialne. W wyniku szczegółowej analizy 

jakościowej wybranych komunikatów medialnych wykorzystywany do prowadzenia badania 

szablon jakościowego klucza kategoryzacyjnego dostosowano do specyfiki analizowanego 

materiału. Szczegółowa lista komunikatów znajduje się w załączniku do raportu.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie. Pierwsza tabela 

uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach 

medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte 

bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 323. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Ogrodu Sztuki - występowanie 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 
TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE W 

KOMUNIKATACH 

projekt 

Opis projektu + 

Opis realizacji projektu + 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu + 

inwestycja 
Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura 

Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

miejsce 

Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy 

Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji - 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością 

lub władzami 
+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

wydarzenie 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez 

instytucję 
+ 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 

Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „projekt” i „inwestycja”. Realizuje się ono w sposób 

wieloaspektowy, połączenie odnaleźć można w wymiarze różnorakich kategorii 

danych obszarów. Wynika to z faktu połączenia w najstarszych artykułach 

informacji o aspektach materialnych i koncepcyjnych. Można powiedzieć, że 

obydwa obszary prawie zawsze występowały łącznie, a ponadto włączone w nie 

artykuły były przeważające w latach 2010-2012, na etapie powstawania instytucji. 

 Powiązanie obszarów „kultura” i „wydarzenie” z uwagi na podejmowane przez 

badaną placówkę inicjatywy, trudno jest odseparować obszary „opis działalności 

kultury” oraz „wydarzenia organizowane i współorganizowane przez instytucję”, 

ponieważ zazwyczaj się one zazębiają”. 
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W celu lepszego i pełniejszego scharakteryzowania kategorii tematycznych wyłonionych  

w badaniu opis każdej z nich został wzbogacony o wyselekcjonowane z analizowanych 

komunikatów medialnych cytaty. Ich zestawienie prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 324. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Ogrodu Sztuki- cytaty 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY  

Projekt 

Opis projektu 

I tak rudera przy ul. Rajskiej 12 przerodzi się w nowoczesne 

centrum kultury o powierzchni użytkowej 4.200 m kw. - 

Pozwoli to na uruchomienie w nowym obiekcie, w skrzydle 

od Rajskiej, sceny dla ok. 250 widzów, czyli typowej sali 

kameralnej [Komunikat nr 1] 

Opis realizacji 

projektu 

Do tej pory na wznoszonym obiekcie zabudowano ponad 5,5 

ty metrów sześciennych betonu i ponad 700 ton stali 

zbrojeniowej. Na przełomie lat 2010/2011 planowane jest 

zakończenie stanu surowego otwartego. Wiosną będzie 

montowana szklano-ceramiczna elewacja [Komunikat nr 2] 

Długofalowe efekty 

realizacji / 

zakończenia 

projektu 

Byłemu głównemu architektowi miasta Krakowa prof. 

Andrzejowi Wyżykowskiemu zawdzięczamy wiele 

konkursów, dzięki którym powstała dobra architektura na 

światowym poziomie np. Małopolski Ogród Sztuki 

[Komunikat nr 51] 

inwestycja 

Opis inwestycji  

Z rocznym opóźnieniem, ale jednak, powstanie w Krakowie 

przy ul. Rajskiej podległy Teatrowi im J. Słowackiego 

Małopolski Ogród Sztuki. Koszt inwestycji to ok. 40 mln 

brutto, z czego większość stanowią środki europejskie. 

Obiekt zaprojektowany przez Krzysztofa Ingardena i Jacka 

Evy powinien zostać oddany w 2012 roku. [Komunikat nr 1] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Błędów nie ustrzegł się też Teatr im. Słowackiego w 

Krakowie przy realizacji Małopolskiego Ogrodu Sztuki, co 

kosztowało go zmniejszenie unijnego dofinansowania i 

ponad 2,4 mln zł. [Komunikat nr 3] 

Kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

W czwartek podczas uroczystej gali w Małopolskim Ogrodzie 

Sztuki zostaną wręczone Złote Bilety, czyli nagrody dla 

filmów o największej frekwencji. Gwiazdą wieczoru będzie 

krakowska aktorka Joanna Kulig, znana m.in. ze 

"Sponsoringu". [Komunikat nr 13] 

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

W Nocy Teatrów weźmie udział 10 krakowskich teatrów 

instytucjonalnych oraz ponad 30 teatrów i grup 

nieinstytucjonalnych. Cztery sposoby na życie i jeden na 

śmierć" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ul. Rajskiej 12 

[Komunikat nr 34] 

Obiekt jako 

element kultury 

Za osiągnięcie ostatnich lat uznano za to nowe obiekty 

kultury. Dzięki nim polska architektura jest obecna w 

międzynarodowych czasopismach i zbiera nagrody. 

Przykładem jest Małopolski Ogród Sztuki. [Komunikat nr 

80] 

Miejsce 
Modernizacja 

obiektu i jego 

Arteteka, gromadząca zarchiwizowane na nowoczesnych 

nośnikach utwory muzyczne, nagrania realizacji teatralnych 

i plastycznych, będzie od poniedziałku działała w 

4 
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bezpośredniego 

otoczenia 

Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Arteteka to w 

zamierzeniu przestrzeń twórcza, sprzyjająca wymianie 

myśli, wspólnym dyskusjom i polemikom [Komunikat nr 15] 

Modernizacja 

okolicy 

Zgodnie z projektem zagospodarowania deptaku, przed 

biblioteka zostaną zasadzone drzewa, a między nimi 

zostaną wybudowane betonowe płytki upamiętniające 

kolejnych laureatów Festiwalu Conrada [Komunikat r 84] 

mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Można zgłaszać się na zajęcia z bonem kultury. Dzięki 

samorządowi województwa małopolskiego przewidziano 

75% zniżki [Komunikat nr 54] 

Konflikty instytucji / 

jej przedstawicieli z 

lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Piękny obiekt Małopolskiego Ogrodu Sztuki pozbawiony 

środków na działanie. Takie oszczędności kompromitują 

organ założycielski [Komunikat nr 71] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

Pierwsza stacja wyposażona w komplet narzędzi i pompkę 

pojawiła się cztery miesiące temu przed krakowską 

kawiarnią Pauza In Garden (to rejon Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki) z inicjatywy właścicieli lokalu. [Komunikat nr 64] 

wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

W dniach 22 - 30 marca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki 

odbędzie się II edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca 

Współczesnego KRoki.” [Komunikat nr 55] 

 „Kino Pod Baranami zaprasza do Małopolskiego Ogrodu 

Sztuki na pokaz dokumentu o Jimmym Rosenbergu 

[Komunikat nr 58] 

Uznanie dla 

działalności władz 

instytucji lub 

mieszkańców 

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie zdobył nagrodę 

Janusza Bogdanowskiego za najładniejszy obiekt 

architektoniczny tego roku. To inwestycja Teatru im. 

Słowackiego. Ma być ośrodkiem współczesnych form 

teatralnych, centrum sztuki i kultury. Inwestycja 

finansowana jest ze środków unijnych.” [Komunikat nr 6] 

„Projekt Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej został 

laureatem nagrody "2012 Building of the Year Award" 

światowego magazynu internetowego ArchDaily, w 

kategorii budynków o funkcji kulturalnej. [Komunikat nr 19] 

Działalność 

edukacyjna 

instytucji  

Warsztaty literacko-fotograficzne dla młodzieży w wieku 12-

15 lat w Małopolskim Ogrodzie Sztuki” [Komunikat 90] 

„Wykład "Sztuka wychodząca poza granice swojej 

dyscypliny" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki [Komunikat nr 

101] 

Źródło: Opracowanie własne 

Struktura tematyczna komunikatów medialnych na przestrzeni lat objętych analizą ulegała 

przekształceniom, a popularność poszczególnych tematów była zmienna. Poniższa tabela 

zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii tematycznych  

w kolejnych latach funkcjonowania Małopolskiego Ogrodu Sztuki.  
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Tabela 325. Zmiany sposobu opisywania działalności Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

ROK NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2010 
1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis inwestycji 

2. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis projektu 

2011 1. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

2012 

1. Obszar: Projekt; Kategoria: Opis realizacji projektu 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Obiekt jako element kultury 

3. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie dotyczące instytucji  

2013 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane i 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2014 

1. 1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane i 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2015 

1. 1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Oferta instytucji skierowana do okolicznych 

mieszkańców 

3. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane i 

współorganizowane przez instytucję 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia organizowane i 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie dotyczące instytucji 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym elementem jakościowej analizy komunikatów medialnych na temat Małopolskiego 

Ogrodu Sztuki była analiza pola semantycznego. Zestawienie fraz wchodzących w skład 

poszczególnych elementów tworzących pole semantyczne podmiotu (tu: Małopolski Ogród 

Sztuki) prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 326. Wybrane elementy pola semantycznego Małopolskiego Ogrodu Sztuki 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNE

GO 

FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Piękny obiekt 

 Współczesny dom kultury 

 Miejski ogród, w którym rośnie sztuka 

 Sala widowiskowa 

 Galeria Architektury GAGA 

Asocjacje 

 Krzysztof Orzechowski 

 Iwona Kempa 

 Urząd Marszałkowski 

 Pauza in Garden 

 Festiwal KRoki 

 Krakowska Noc Teatrów 

 Noc muzeów 

 Ingarden&Ewy 

 Arteteka 

4 
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 Teatr im. Słowackiego 

 Mediateka 

 Festiwal Piosenki Studenckiej 

 Biblioteka Wojewódzka 

Opozycje   

Ekwiwalenty 

 Rajska 12 

 artystyczna przestrzeń, gotowa do uprawiania wszelkich form 

sztuki 

 współczesny dom kultury 

 muzyka, obraz i słowo 

 pałac 

 placówka 

 instytucja 

 budynek 

 nowoczesne centrum kultury 

Opis działań 

podmiotu 

 weźmie udział w Nocy Muzeów 

 bierze udział w programie „bon kultury” 

 przerodzi się w nowoczesne centrum kultury 

 zdobył nagrodę Janusza Bogdanowskiego za najładniejszy 

obiekt 

 wystąpi wokalista Kira 

 odbędzie się gala 

 został laureatem nagrody 2012” Building of the Year Award” 

 będzie miała miejsce debata 

 projekcje 

 wystawy 

 spektakle 

 pokazy 

 koncerty 

 warsztaty 

Opis działań 

na podmiot 

 zostanie uroczyście otwarty 

 ograniczenie środków 

 zmniejszenie budżetu 

 współpraca z Teatrem im. Słowackiego 

 współpraca z Kinem pod Baranami 

Źródło: Opracowanie własne 

WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 1 437 komunikatów medialnych opublikowanych od 2010 

do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Gazecie Wyborczej 

Kraków” (358 publikacje) oraz „Dzienniku Polskim” (336 publikacji),  

a najmniej na portalach internetowych nowysacz.naszemiasto.pl (6 publikacji) oraz 

halogorlice.pl (2 publikacje). Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje 

wyraźny wzrost zainteresowania Małopolskim Ogrodem Sztuki w 2013 roku - 

opublikowano wówczas najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej 

działalności (507 publikacji, w porównaniu do 151 w roku poprzednim).  

 Ilość materiałów publikowanych w kolejnych latach spadła i wynosiła od 181 do 285 

komunikatów. 

 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (61,5%), a pozostałe  

z portali internetowych (38,5%). Prawie wszystkie (92,2%) miały neutralny lub pozytywny 

(6,8%) wydźwięk emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(61,5%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 39 566 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2011 roku (średnio 56 290 

osoby) a najniższy w 2016 roku (22 216 osoby). Stały spadek średniego poziomu 

dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach dla 

gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe średnie 

wskaźniki dotarcia: 46 667 (łącznie 8 866 670) - „Gazeta Krakowska”; 35 988 (łącznie 

12 883 769) - „Gazeta Wyborcza Kraków” oraz 42 970 (14 437 772) - „Dziennik Polski”. 

W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 40 239 837, 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), jest 

on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za 

analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 

6750,74 zł i wahało się od 53 zł do 96 241 zł, a AVE efektywne (mierzone dla 

poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 715,78 

zł i wahało się od 3 zł do 22 270 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały materiały 

publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 13706 zł). Łącznie placówka 

musiałaby zapłacić 9 807 700 zł za publikacje treści analogicznych do analizowanych, 

ale w formie reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie obejmowała szeroki zakres 

tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: projekt, inwestycja, kultura, 

miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów najczęściej poruszanych  

i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: opis działalności kulturalnej oraz 

wydarzenia organizowane i współorganizowane przez instytucję. Jest to zgodne  

z charakterem, szerokim spektrum działalności i specyfiką samej instytucji.  

 Komunikaty z lat 2010-2012 dotyczą przede wszystkim obszarów „projekt” oraz 

„inwestycja”, ponieważ to właśnie w tym okresie miała miejsce realizacja budowy 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Wraz z otwarciem w roku 2012 zaczęły pojawiać się 

komunikaty z pozostałych obszarów. 

 W 2013 w mediach zaczęły pojawiać się komunikaty o problemach z budżetem placówki. 

Musiała ona ograniczyć swoje wydatki i szukać nowych źródeł dochodów. Było to 

spowodowane głównie faktem nieposiadania odrębnego planu finansowego przez tę 

instytucję (beneficjentem środków był Teatr im. Słowackiego). Deficyt środków 

doprowadził nawet do decyzji o zamknięciu Małopolskiego Ogrodu Sztuki na czas 

wakacji (2013 rok), ze względu na braki kadrowe. Otwarta w tym czasie miała pozostać 

tylko Arteteka. 

 Choć wymieniano w niektórych komunikatach znaczenie instytucji dla rozwoju 

regionu, to stosunkowo niewielka ilość komunikatów dotyczyła obszarów „miejsce” i 

„mieszkańcy”.  

 Pole semantyczne stworzone w analizowanych materiałach dla podmiotu „Małopolski 

Ogród Sztuki” jest relatywnie rozbudowane i bogate w liczne określenia, asocjacje i 

ekwiwalenty oraz szerokie spektrum działań podmiotu oraz działań podejmowanych 

na podmiot. Nie odnaleziono natomiast żadnych opozycji przeciwstawianych podmiotowi.  
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Małopolskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych „Sokół”  

w Nowym Sączu 

W przypadku analizy komunikatów medialnych na temat instytucji Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” oraz realizowanego w niej projektu „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki NA 

BURSZTYNOWYM SZLAKU w Nowym Sączu” analizie ilościowej poddano 3 779 

komunikatów medialnych opublikowanych w mediach lokalnych, regionalnych  

i ogólnopolskich. Do próby włączono materiały opublikowane od 2007 do końca 2016 roku. 

Zestawienie źródeł znajduje się w załączniku.  

Tabela 327. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” 

DATA CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

2007 717 19,0 

2008 483 12,8 

2009 661 17,5 

2010 343 9,1 

2011 402 10,6 

2012 439 11,6 

2013 254 6,7 

2014 187 4,9 

2015 109 2,9 

2016 184 4,9 

Ogółem 3 779 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Poniższa tabela prezentuje ocenę wydźwięku emocjonalnego publikowanych w nich treści.  

Tabela 328. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” 

WYDŹWIĘK EMOCJONALNY CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Negatywny  5 0,1 

Neutralny 3670 97,1 

Pozytywny 104 2,8 

Ogółem 3 779 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Kolejnym uwzględnionym w analizie parametrem był zasięg publikacji medialnych na temat 

analizowanej  

Tabela 329. Zasięg komunikatów objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” 

ZASIĘG CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCENT OGÓŁU 

Regionalny  2 977 78,8 

Ogólnopolski/trudny do ustalenia 802 21,2 

Ogółem 3 779 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 
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Poniżej zaprezentowano poziom dotarcia publikacji - wskaźnik, który dostarcza informacji  

o liczbie potencjalnych odbiorców (osób, które miały styczność z komunikatem).  

Tabela 330. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 71643 71368 70359 64974 54808 56030 47860 46547 34263 28098 67489 

dziennikpolski24.pl    148 305 4604 6553 6570 6570 6570 2073 

Gazeta Krakowska 72026 72026 72700 66375 73939 58704 53017 48582 37035 40918 66559 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 70168 70168 67595 59862 69591 43199 37406 34738 40892 33612 56177 

Gazetakrakowska.pl    864 1325 16965 27119 27119 27119 27119 21503 

gorlice.pl            

halogorlice.info        4445 4445 4445 4445 

krakow.naszemiasto.p

l   654 842 1366 1634 1724 1724 1724 1724 1584 

nowysacz.naszemiast

o.pl   833 833 659 953 843 977 1572 1572 1030 

tarnow.naszemiasto.pl      600 600 600   600 

Średnio 71754 71597 71212 50136 51310 37813 23794 15200 23524 14592 53391 

Źródło: Opracowanie własne 

W oparciu o wskaźnik poziomu dotarcia publikacji oszacowano, że łączna ilość potencjalnych 

odbiorców komunikatów medialnych wynosi 201 549 588. 

Tabela 331. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” 

ŹRÓDŁO 
 

2007 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 35463395 21481799 22163129 5717703 7070262 7171819 478597 93093 137052 309079 100085928 

dziennikpolski24.pl    4448 10691 46042 65530 13140 26280 32850 198981 

Gazeta Krakowska 15773694 12748602 24500025 10951905 13087266 9040437 4983579 2380508 1407315 1636700 96510031 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 210504 350840 405567 478893 417543 86398 187031 104213 163566 67224 2471779 

Gazetakrakowska.

pl    6914 7952 84824 216952 108476 705094 461023 1591235 

gorlice.pl            

halogorlice.info        22225 8890 8890 40005 

krakow.naszemiast

o.pl   1308 1684 1366 1634 10344 6896 15516 10344 49092 

nowysacz.naszemi

asto.pl   833 34986 31612 130538 100317 111411 29868 158772 598337 

tarnow.naszemiast

o.pl      600 1200 2400   4200 

Suma całkowita 51447593 34581241 47070862 17196533 20626692 16562292 6043550 2842362 2493581 2684882 201549588 

Źródło: Opracowanie własne 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyróżnienie AVE (ekwiwalentu reklamowego 

właściwego dla całej publikacji) i AVE efektywnego - właściwego dla akapitów zawierających 

nazwę opisywanej instytucji oraz 6 wybranych haseł (słów kluczowych: projekt, inwestycja, 

kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie). AVE (ekwiwalent reklamowy), jest mierzony  

w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić za analogiczną do 

zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej działalności powierzchnię 

reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na temat MCK i BWA „Sokół” AVE dla 
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pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 1 417,50 zł i wahało się od 23 zł do 87 491 zł, a 

AVE efektywne (mierzone dla poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) 

wynosiło średnio 225,69 zł i wahało się od 1 zł do 5 784 zł. Najwyższą szacunkową wartość 

miały materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 14 253 zł).  

Tabela 332. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie 

Centrum Kultury „Sokół” - statystyki opisowe 

 

N MINIMUM MAKSIMUM ŚREDNIA 

ODCHYLENIE 

STANDARDOW

E 

AVE [zł] 3767 23 87491 1417,50 3394,960 

AVE ef. [zł] 2784 1 5784 225,69 324,542 

Źródło: Opracowanie własne 

Ze względu na specyfikę zebranych danych, szczegółowej analizie poddano ekwiwalent 

reklamowy analizowanych treści publikowanych w poszczególnych żródłach w kolejnych 

latach. 

Tabela 333. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ŚREDNIO 

Dziennik Polski 1025 941 720 1394 1375 3813 5200 8726 8177 11968 1375 

dziennikpolski24.pl    5350 5350 5778 5778 5885 5350 5350 5450 

Gazeta Krakowska 1624 1696 825 1139 2009 1129 1068 1261 2392 2808 1388 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 7824 835 699 9631 31568 18166 25394 19719 20494 12200 14253 

Gazetakrakowska.pl    500 500 520 513 500 500 571 519 

gorlice.pl      100   100  100 

halogorlice.info        1249 1249 1249 1249 

krakow.naszemiasto.pl   500 500 500 500 533 500 511 500 510 

nowysacz.naszemiasto

.pl   150 150 150 150 150 150 150 150 150 

tarnow.naszemiasto.pl      150 150 150   150 

Średnio 1236 1217 772 1637 2295 1777 1428 952 2296 1769 1417 

Źródło: Opracowanie własne 

W przypadku Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” wykazano, że placówka musiałaby 

zapłacić łącznie 5 339 720 zł wskazanym mediom za analogiczne do analizowanych publikacje 

w formie reklamy. 
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Tabela 334. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum 

Kultury „Sokół” 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SUMA 

Dziennik Polski 507349 283250 226686 122672 177429 488039 52004 17451 32708 131650 2039238 

dziennikpolski24.pl    160500 187250 57780 57780 11770 21400 26750 523230 

Gazeta Krakowska 355744 300170 277936 183316 339594 173837 100405 61781 90906 112330 1996019 

Gazeta Wyborcza 

Kraków 

23471 4174 4194 77047 189410 36332 126970 59158 81976 24400 627132 

Gazetakrakowska.pl    4000 3000 2600 4100 2000 13000 9700 38400 

gorlice.pl      100   300  400 

halogorlice.info        6245 2498 2498 11241 

krakow.naszemiasto.pl   1000 1000 500 500 3200 2000 4600 3000 15800 

nowysacz.naszemiasto

.pl 

  150 6300 7200 20580 17880 17100 2850 15150 87210 

tarnow.naszemiasto.pl      150 300 600   1050 

Suma całkowita 886564 587594 509966 554835 904383 779918 362639 178105 250238 325478 5339720 

Źródło: Opracowanie własne 

Analizie jakościowej poddano 100 komunikatów medialnych. Szczegółowa lista 

analizowanych materiałów znajduje się w tabeli załączonej do aneksu raportu.  

W dwóch zamieszczonych niżej tabelach uwzględniono jedynie te kategorie tematyczne  

z klucza, które zostały uznane za merytorycznie istotne dla sposobu kreowania obrazu instytucji 

w materiałach medialnych na temat Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”. Pierwsza tabela 

uwzględnia występowanie poszczególnych kategorii tematycznych w komunikatach 

medialnych. W drugiej tabeli znajdują się natomiast cytaty ilustracyjne zaczerpnięte 

bezpośrednio z materiału empirycznego.  

Tabela 335. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”- występowanie 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 
TEMAT / NAZWA KATEGORII 

WYSTĘPOWANIE W 

KOMUNIKATACH 

projekt Opis projektu + 

Opis realizacji projektu - 

Długofalowe efekty realizacji / zakończenia projektu - 

inwestycja Opis inwestycji  + 

Opis realizacji inwestycji + 

kultura Opis działalności kulturalnej  + 

Zaangażowanie w popularyzację kultury + 

Obiekt jako element kultury + 

miejsce Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego otoczenia + 

Modernizacja okolicy + 

Negatywne zmiany wynikające z realizacji projektu - 

mieszkańcy Oferta instytucji skierowana do okolicznych mieszkańców + 

Zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji + 

Uznanie dla działalności mieszkańców  - 

Konflikty instytucji / jej przedstawicieli z lokalną społecznością lub 

władzami 

+ 

Inne formy powiązania działalności z mieszkańcami + 

wydarzenie Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję + 

Wydarzenia dotyczące instytucji + 

Działalność edukacyjna instytucji + 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najważniejsze i najczęściej występujące związki i zależności pomiędzy obszarami 

tematycznymi jakie występowały w analizowanym materiale to: 

 Powiązanie obszarów „kultura” i „wydarzenie” z uwagi na podejmowane przez 

badaną placówkę inicjatywy, trudno jest odseparować obszary „opis działalności 

kultury” oraz „wydarzenia organizowane i współorganizowane przez instytucję”, 

ponieważ zazwyczaj się one zazębiają. Intensywność występowania tych obszarów 

jest względnie stała i występuje przez cały badany okres. 

 Powiązanie obszarów „inwestycja” i „miejsce”. Realizowało się zwykle  

w połączeniu kategorii „modernizacja obiektu” i opis realizacji inwestycji”. 

Połączenie to również realizowało się najczęściej w latach 2008 i 2009. Wtedy to 

najintensywniej informowano o pracach modernizacyjnych i remontowych 

prowadzonych w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”. 

Począwszy od roku 2013 następuje wyraźny spadek komunikatów medialnych na temat MCK 

„Sokół” w odniesieniu do lat 2007-2012. 

Tabela 336. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu - 

cytaty 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA 

KATEGORII 
CYTATY  

Projekt Opis projektu 

Dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu ogłosił przetarg na 

budowę Małopolskiej Galerii Sztuki na Bursztynowym Szlaku. 

Obiekt powinien być gotowy do końca października 2010 roku 

Powstanie trzykondygnacyjny budynek, złożony z dwóch 

przenikających się skrzydeł o dachu jednospadowym, z tarasami 

od strony południowej. [Komunikat nr 35] 

Inwestycja 

Opis inwestycji  

Robotnicy wykopali dziurę na głębokość 7 metrów. Obecnie 

betonowane są fundamenty. 75% wartości przedsięwzięcia 

sfinansujemy ze środków Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Reszta będzie 

pochodzić z budżetu województwa małopolskiego. [Komunikat 

nr 42] 

Opis realizacji 

inwestycji 

Winda…jest pierwszym etapem do powstania Małopolskiej 

Galerii Sztuki "Na Bursztynowym Szlaku". Inwestycja 

pochłonęła ponad milion złotych. Wykonawcą inwestycji była 

sądecka firma Erbet. [Komunikat nr 34] 

Dzisiaj zostanie wmurowany kamień węgielny w fundamenty 

budowanego właśnie gmachu Małopolskiej galerii Sztuki "Na 

bursztynowym szlaku [Komunikat nr 45] 

Kultura 

Opis działalności 

kulturalnej  

W sądeckiej galerii Sokoła można oglądać wystawę Lalek 

Teatru Arlekin z Łodzi. Na wystawie zaprezentowanych zostało 

ponad sto "niemych" aktorów z kilku spektakli [Komunikat nr 

13]  

Zaangażowanie w 

popularyzację 

kultury 

Tegorocznemu Forum Młodych Liderów przyświeca hasło : 

Tworzymy idee dla przyszłości Europy".Reprezentanci ponad 30 

krajów dyskutowali w Małopolskim Centrum Kultury "Sokół". 

[Komunikat nr 15] 
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Obiekt jako 

element kultury 

Sala MCK "Sokół" w Nowym Sączu podczas obydwu koncertów 

III Wiosennego Festiwalu Artystów Piosenki "Pamiętajcie o 

Ogrodach" wypełniła się do ostatniego miejsca [Komunikat nr 8] 

Miejsce 

Modernizacja 

obiektu i jego 

bezpośredniego 

otoczenia 

MCK "Sokół" w Nowym Sączu dostanie z funduszy unijnych 

ponad 11,3 mln zł na budowę galerii sztuki "Na bursztynowym 

szlaku". Budowa rozpocznie się wiosną przyszłego roku i ma 

kosztować 18,5 mln zł. Otwarcie galerii nastąpi jesienią 2010 

roku [Komunikat nr 32] 

Modernizacja 

okolicy 

Ponad 50 milionów złotych będzie kosztować druga część 

obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Ogromną część tej sumy, 

bo około 40 mln zł, wyłoży Unia Europejska. W poniedziałek w 

Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu 

wicemarszałek województwa Leszek Zegzda uroczyście 

przekazał przedstawicielom sądeckich samorządów promesę na 

unijne dofinansowanie tej inwestycji. [Komunikat nr 56] 

Mieszkańcy 

Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

Tym razem Małopolskie Centrum Kultury Sokół przekazuje 

Państwu za naszym pośrednictwem 4 zaproszenia na projekcję 

na działającym przy nim Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Kot" 

[Komunikat nr 4] 

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność 

instytucji 

Wspaniały koncert w MCK "Sokół" i wzruszające spotkania 

absolwentów kilkudziesięciu roczników to tylko niektóre 

akcenty obchodów 190-lecia słynnego I Gimnazjum i Liceum im. 

Jana Długosza w Nowym Sączu [Komunikat nr 30] 

Konflikty instytucji 

/ jej przedstawicieli 

z lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Dyrekcja MCK Sokół uważa, że nie tylko nie powinna ograniczać 

widzom możliwości obejrzenia "Oporu", a wręcz ma obowiązek 

go pokazać. Nie jesteśmy instytucja cenzorską- podkreśla 

dyrektor Malczak [Komunikat nr 40] 

Inwestycja wzbudza sporo emocji wśród sądeczan. Niektórzy z 

nich pytają czy nie było pilniejszych inwestycji, na które można 

by przeznaczyć te miliony. Zapewne są osoby, które twierdzą, 

że to niepotrzebna inwestycja, a w pustych salach będzie hulał 

wiatr- mówi dyrektor Malczak [Komunikat nr 41] 

Inne formy 

powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

 W tym roku w ramach projektu "Konserwator" zostanie 

dofinasowanych 108 miejsc zatrudnienia oraz 40 staży 

zawodowych. W ubiegłym roku w projekcie brały udział m.in.: 

Małopolskie Centrum Kultury Sokół [Komunikat nr 89] 

Wydarzenie 

Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowan

e przez instytucję 

MCK "Sokół" w Nowym Sączu organizuje warsztaty 

artystyczne, których tematem będzie plastyka obrzędowa 

Świąt Wielkanocnych [Komunikat 2] 

Wydarzenia 

dotyczące 

instytucji 

Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" rozpoczęło sprzedaż 

biletów na siedemnasta już edycję "Wieczorów Małopolskich" 

[Komunikat nr 12] 

„W stulecie działalności kina w Małopolskim Centrum Kultury 

"Sokół" zostało ono nominowane do nagrody Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej. [Komunikat nr 52] 



 

 648 

 nr strony 

Działalność 

edukacyjna 

instytucji 

W Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" odbył się kolejny etap 

Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. [Komunikat nr 27] 

W MCK Sokół rusza kolejna edycja warsztatów teatralnych 

[Komunikat nr 48] 

Happening pod hasłem "Chopin łączy pokolenia" został 

przełożony o tydzień- na poniedziałek, 26 kwietnia. Imprezę 

zainauguruje autorski projekt Małopolskiego Centrum Kultury 

Sokół, którego ideą jest przybliżenie postaci i twórczości 

kompozytora sądeckiej młodzieży. [Komunikat nr 51] 

Źródło: Opracowanie własne 

Struktura tematyczna komunikatów medialnych na przestrzeni lat objętych analizą ulegała 

przekształceniom, a popularność poszczególnych tematów była zmienna. Poniższa tabela 

zawiera zestawienie najważniejszych i najczęściej poruszanych kategorii tematycznych  

w kolejnych latach funkcjonowania Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 

Tabela 337. Zmiany sposobu opisywania działalności Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 

ROK NAJWAŻNIEJSZE KATEGORIE TEMATYCZNE 

2007 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

Obszar: Wydarzenia; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2008 

1. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

3. Obszar: Miejsce; Kategoria: Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego 

otoczenia 

2009 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Inwestycja; Kategoria: Opis realizacji inwestycji 

Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

3. Obszar: Miejsce; Kategoria: Modernizacja obiektu i jego bezpośredniego 

otoczenia 

2010 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenia dotyczące instytucji 

2011 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie instytucji w popularyzację kultury 

Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2012 

1.  Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2013 
1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Kultura; Kategoria: Zaangażowanie w popularyzację kultury 

2014 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

Obszar: Mieszkańcy; Kategoria: Inne formy powiązania działalności z 

mieszkańcami 

2015 1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 
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2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

2016 

1. Obszar: Kultura; Kategoria: Opis działalności kulturalnej 

2. Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Wydarzenie organizowane lub 

współorganizowane przez instytucję 

Obszar: Wydarzenie; Kategoria: Działalność edukacyjna instytucji 

Źródło: Opracowanie własne 

Zestawienie fraz wchodzących w skład poszczególnych elementów tworzących pole 

semantyczne podmiotu (tu: Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”) prezentuje poniższa 

tabela. 

Tabela 338. Wybrane elementy pola semantycznego Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” 

ELEMENT POLA 

SEMANTYCZNEGO 
FRAZY POJAWIAJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH  

Określenia 

 Budynek 

 Sokół 

 Galeria na Bursztynowym Szlaku 

 Instytucja 

 Placówka  

 MCK Sokół 

Asocjacje 

 Pamiętajcie o Ogrodach 

 plebiscyt Ziarnko Gorczycy 

 Dyskusyjny Klub Filmowy 

 Antonii Malczak 

 Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych 

 Galeria na Bursztynowym Szlaku 

 OPERA EUROPA 

 Dżemowe Zaduszki Wojtka Klicha 

 Wieczory Małopolskie 

Opozycje   

Ekwiwalenty 

 Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych 

 Galeria na Bursztynowym Szlaku 

 Kino Sokół 

Opis działań 

podmiotu 

 bierze udział w programie „bon kultury”,  

 przystąpienie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół do 

organizacji OPERA EUROPA 

 organizuje warsztaty artystyczne 

 MCK Sokół w owym Sączu organizuje 56. edycję 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 W MCK Sokół rusza kolejna edycja warsztatów teatralnych. 

 Kino SOKÓŁ włączyło się w projekt letnich projekcji 

Opis działań na 

podmiot 

 montaż dębowej stolarki 

 zostanie ogłoszony przetarg 

 modernizacja 

 remont 

 wymieniono poszycie dachu 

Źródło: Opracowanie własne 
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WNIOSKI 

 Analizie ilościowej poddano 3 779 komunikatów medialnych opublikowanych od 

2007 do końca 2016 roku. Najwięcej z nich zostało opublikowanych w „Dzienniku 

Polskim” (1483 publikacje) oraz „Gazecie Krakowskiej” (1 450 publikacje), a najmniej 

na portalach internetowych tarnow.naszemiasto.pl (7 publikacje) oraz gorlice.pl  

(4 publikacje). Rozkład ilości publikowanych tekstów w czasie pokazuje wyraźny 

wzrost zainteresowania MCK i BWA „Sokół” w 2007 roku - opublikowano wówczas 

najwięcej materiałów medialnych na temat instytucji i jej działalności (717 publikacji, 

w porównaniu do 483 w roku następnym). Ilość materiałów publikowanych  

w kolejnych latach spadła i wynosiła od 109 do 661 komunikatów. 

 Większość analizowanych publikacji pochodziła z prasy (78,8%), a pozostałe  

z portali internetowych (21,2%). Prawie wszystkie (97,1%) miały neutralny wydźwięk 

emocjonalny. 

 Większość materiałów medialnych poddanych analizie miała regionalny zasięg 

(78,8%). Średni poziom ich dotarcia (ilości potencjalnych odbiorców komunikatów) 

wynosił 39566 osoby, najwyższy wskaźnik odnotowano w 2007 roku (średnio 71754 

osoby) a najniższy w 2016 roku (14592 osoby). Stały spadek średniego poziomu 

dotarcia w czasie zdaje się mieć przyczynę w znacznie spadających wskaźnikach dla 

gazet. Jednocześnie jednak to właśnie tytuły prasowe generowały najwyższe średnie 

wskaźniki dotarcia: 66559 (łącznie 96 510 031) - „Gazeta Krakowska”; 56177 (łącznie 

2 471 779) - „Gazeta Wyborcza Kraków” oraz 67489 (łącznie 100 085 928) - „Dziennik 

Polski”.  

 W sumie ilość potencjalnych odbiorców komunikatów wyniosła 201 549 588. 

 Ostatnim elementem analizy ilościowej był wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy), 

jest on mierzony w złotówkach i wyraża szacunkową wartość, którą należałoby zapłacić 

za analogiczną do zajmowanej przez analizowane publikacje na temat instytucji i jej 

działalności powierzchnię reklamową w danym medium. W przypadku publikacji na 

temat MCK i BWA „Sokół” AVE dla pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 1 

417,50 zł i wahało się od 23 zł do 8 7491 zł, a AVE efektywne (mierzone dla 

poszczególnych akapitów zawierających wyszczególnione frazy) wynosiło średnio 

225,69 zł i wahało się od 1 zł do 5 784 zł. Najwyższą szacunkową wartość miały 

materiały publikowane w „Gazecie Wyborczej Kraków” (średnio 14253 zł). 

Łącznie placówka musiałaby wydać 5 339 720 zł za publikacje treści analogicznych 

do analizowanych, ale w formie reklamy. 

 Problematyka analizowanych komunikatów medialnych opisujących istnienie  

i działalność Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu 

obejmowała szeroki zakres tematów we wszystkich wyszczególnionych obszarach: 

projekt, inwestycja, kultura, miejsce, mieszkańcy, wydarzenie. Do tematów najczęściej 

poruszanych i najpełniej opisywanych należały bez wątpienia: opis działalności 

kulturalnej oraz wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez instytucję, 

gdyż jest to placówka prężnie działająca. podejmująca wiele inicjatyw w obszarze 

szeroko pojętej kultury. W latach 2009-2010 dodatkowo wzrosła częstotliwość obszaru 

inwestycja oraz miejsce z uwagi na modernizację budynku. 

 Mimo prac remontowych badana placówka utrzymywała wysoki standard ofertowy, nie 

brakowało wydarzeń dostosowanych do różnych grup odbiorców. 

 MCK Sokół na przestrzeni lat wypromował się za pomocą wielu wydarzeń, które na 

stałe zagościły w repertuarze czy ofercie, bazując głównie na okolicznych 

http://nowysacz.naszemiasto.pl/
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mieszkańcach np. coroczny Koncert Noworoczny czy „Wieczory małopolskie”. 

Placówka podejmuje się nie tylko użyczania powierzchni, ale w dużej mierze także 

organizowania lub współorganizowania wydarzeń.  

 Biorąc pod uwagę bazę komunikatów medialnych stworzoną na podstawie hasła MCK 

„Sokół”, artykuły dotyczące Galerii na Bursztynowym szlaku pojawiają się stosunkowo 

rzadko, najczęściej w wydarzeniach organizowanych wspólnie z instytucją- matką. 

 Wzrost liczby artykułów na temat Biura Wystaw Artystycznych na Bursztynowym 

Szlaku nastąpił w latach 2009-2010 podczas budowy Galerii. 
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Podsumowanie analizy medialnej 

Celem przeprowadzonej analizy medialnej było prześledzenie zmian zachodzących  

w instytucjach - w ich wizerunku medialnym, a także nastawienia do nich mediów.  

Zasięg komunikatów medialnych dotyczących instytucji i prowadzonych w nich inwestycji był 

zróżnicowany: regionalny lub szerszy. W największym stopniu regionalny charakter mają 

przekazy dotyczące Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (91,2% komunikatów)  

i Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem (83,7% komunikatów). Pozostałe instytucje  

i realizowane w nich inwestycje wybrzmiały szerzej i można uznać, że budują swój wizerunek 

poprzez media zarówno regionalnie, jak i na poziomie ponadregionalnym. 

Większość komunikatów poddanych analizie ilościowej miała wydźwięk neutralny. 

Jakościowa analiza wskazuje na raczej pozytywne odchylenie komunikatów. Należy zwrócić 

uwagę, że część komunikatów dotyczy niebezpośrednio badanych instytucji, a na przykład 

inwestycji realizowanych wokół nich. Należy podkreślić, że również tego rodzaju komunikaty 

budują pozytywny wizerunek placówek, który w dodatku ma możliwość szerszego społecznego 

dotarcia niż informacje stricte kulturalne. 

Największy poziom dotarcia publikacji wykazano w przypadku Małopolskiego Centrum 

Kultury i Biura Wystaw Artystycznych „Sokół’’. Placówka zlokalizowana w Nowym Sączu 

mogłaby liczyć na 201 549 577 potencjalnych odbiorców komunikatów medialnych. Najniższy 

wskaźnik odnotowano przy Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach - hipotetycznie  

13 704 597 osób które mogły mieć styczność z przekazami massmediów na temat instytucji.  

Wyniki analiz opartych na wskaźniku AVE pokazują, że największą kwotę za publikacje 

analogicznych treści w wybranych mediach ale w formie reklamy musiałoby przeznaczyć 

Muzeum Lotnictwa Polskiego - 13 704 597 zł. Natomiast najmniejszą kwota ekwiwalentu 

reklamowego odnotowano w przypadku Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku -  

1 001 255 zł.  

W przypadku każdej z badanych instytucji, również tych, które funkcjonowały czynnie pomimo 

prowadzonych w nich prac modernizacyjnych, widać wyraźne zmiany głównych obszarów 

tematycznych prezentowanych w mediach. W trakcie trwania projektów informacje medialne 

dotyczyły głównie prowadzonych w nich inwestycji: opisywały sam projekt lub stan jego realizacji. 

Poza Cricoteką, w której opóźnienia w realizacji projektu znalazły incydentalne odzwierciedlenie w 

mediach i BWA „Sokół”, w przypadku której do mediów dotarły pojedyncze głosy mieszkańców 

krytykujące użyteczność inwestycji, opisy projektów i ich realizacji miały charakter neutralny lub 

pozytywny, doceniający na przykład tempo prac w Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 

Lusławicach, czy przywrócenie obiektom dawnego blasku (Willa Oksza). W kolejnych latach punkt 

ciężkości przeniesiony został na opisy bieżącej działalności instytucji. Zarówno projekty 

inwestycyjne, przebieg realizacji inwestycji jak i wynikająca z nich działalność instytucji spotykają 

się z przychylnością mediów.  

Komunikaty o negatywnym wydźwięku pojawiały się sporadycznie i dotyczyły przede 

wszystkim: opóźnień w realizacji projektów (Cricoteka), zasadności inwestycji (BWA „Sokół”), 

strajków (Muzeum Tatrzańskie), problemów finansowych (MOS), nieszczęśliwych zdarzeń 

losowych (Etnograficzny Park Krajobrazowy w Zubrzycy Górnej) i problemów kadrowych 

(Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II). Wiele komunikatów posiadających pozytywny wydźwięk 

opisywało nominacje do nagród związanych z prowadzoną działalnością (MCK Sokół), a także 

nominacje, nagrody i wyróżnienia architektoniczne za bryłę lub za rewaloryzację obiektów (MOS, 

Muzeum Lotnictwa Polskiego, Cricoteka, Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku).  

Przeprowadzona analiza wykazała, że badane instytucje mają pozytywny wizerunek medialny 

o zasięgu zarówno regionalnym jak i szerszym. Trudno oszacować zmianę wizerunku medialnego 



 

653 

placówek w wyniku prowadzonych w nich inwestycji, z racji niemożności dotarcia do komunikatów 

starszych. Można jednak dostrzec, że w większości analizowanych instytucji pozytywny 

wizerunek budowany jest zarówno poprzez opisy samych inwestycji, jak i działania placówek, 

które byłyby niemożliwe bez poczynionych w nich zmian infrastrukturalnych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy komunikatów medialnych, w przypadku większości 

instytucji odnotowano zwiększenie liczby informacji w prasie oraz Internecie, w latach 

realizacji projektów w badanych placówkach oraz po ukończeniu inwestycji  

Na podstawie analizy daje się zaobserwować pewną zauważalna tendencję, dotyczącą zwiększenia 

się popularności poszczególnych placówek w latach, w których realizowane były  

w nich projekty, a także w przypadku większości z nich - już po realizacji danych inwestycji. Warto 

zaznaczyć, że efekt zwiększonego zainteresowania mediów placówkami jest trwały. Wyjątek 

stanowić jednak mogą instytucje, takie jak Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, czy 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, które pojawiały się  

w mediach po ukończeniu realizacji projektów w znikomym lub zdecydowanie mniejszym stopniu.  

Wykres 232. Liczba komunikatów medialnych na temat poszczególnych instytucji z podziałem na lata- zmiany 

w liczbie komunikatów medialnych 

Źródło: opracowanie własne 
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Podsumowanie i wnioski 

Instytucje kultury w Polsce przechodzą intensywną modernizację zarówno infrastrukturalną, jak  

i merytoryczno-programową, stymulowaną środkami w ramach programów unijnych, 

ministerialnych i funduszy lokalnych. Korzystanie z wsparcia finansowego pociąga za sobą 

zobowiązania. Nie chodzi jedynie o zobowiązania formalno–prawne, wynikające z realizacji 

projektu, ale również m.in. o społeczną odpowiedzialność instytucji kultury. Zmianom 

infrastrukturalnym towarzyszą przekształcenia w sposobie zarządzania placówkami, zbliżające je 

do modelu biznesowego. Równocześnie jednak w myśleniu o kulturze głęboko zakorzenione są 

idee jej autoteliczności, które często rozszerzane są również na instytucje kultury. Pokłosiem 

tego rodzaju przekonań jest brak wiary w możliwość pozakulturalnego oddziaływania nie tylko 

kultury, ale i instytucji ją upowszechniających.  

Jednocześnie, od co najmniej kilkunastu lat, dostrzega się potencjał kultury, jako ważnego 

czynnika rozwoju i opłacalność inwestowania w nią. Dlatego ważne jest, by poprzez badania 

monitorować wpływ instytucji kultury na inne dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Nie jest 

to jednak zadanie łatwe, ponieważ wpływ ten ma często charakter pośredni, a efekty są 

odroczone. Należy również pamiętać, że instytucje kultury, co doskonale obrazują te, które zostały 

wybrane do badania, posiadają heterogeniczny charakter, różny zasięg oddziaływania, odpowiadają 

na odmienne potrzeby odbiorców i otoczenia. Nie można więc zastosować jednego wzoru dla 

obliczenia opłacalności inwestowania w nie.  

Stąd też w badaniu uwzględnionych zostało szereg wskaźników, w niejednorodny sposób 

odnoszących się do każdej z badanych inwestycji. Celem badania nie było porównanie placówek, 

nie zakładano również, że każda z instytucji w równym stopniu będzie oddziaływała na otoczenie 

w każdym z badanych obszarów. Podobnie otoczenie placówek było w znacznym stopniu 

zróżnicowane choćby ze względu na poziom zaludnienia, czy dostępność kultury w okolicy. Dla 

przykładu inną rolę pełni Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, które, będąc jedyną instytucją 

kultury w okolicy, gwarantuje dostęp do kultury okolicznym mieszkańcom, inną Małopolski Ogród 

Sztuki, który stanowi jedną z placówek kulturalnych na mapie Starego Miasta w Krakowie. Inną 

funkcję ma Orawski Park Etnograficzny, którego głównym zadaniem jest podtrzymywanie kultury 

Oraw, zachowanie ich tradycji i dziedzictwa narodowego, inną nieujęte w badaniu Orawskie 

Centrum Kultury w Jabłonce, które w większej mierze odpowiada za organizację bieżącego życia 

kulturalnego mieszkańców. Zadanie realizowane przez każdą z instytucji sprawia, że mieszkańcy 

gminy Jabłonka są w stanie realizować szersze spektrum potrzeb kulturalnych. Centrum Kultury 

kieruje ofertę do społeczności lokalnej, Skansen zarówno do Orawian, jak i turystów. Obie instytucje 

współpracując ze sobą, doskonale się uzupełniają, jednocześnie nie wchodząc w swoje kompetencje. 

Gdyby jednak w badaniu nie brać tego aspektu pod uwagę, można by zastanawiać się czy badana 

instytucja w pełni odpowiada potrzebom okolicznych mieszkańców.  

Poniżej zaprezentowano zbiorcze wnioski z badania w podziale na poszczególne badane obszary:  

Wpływ na gospodarkę 

 Zasadniczym celem funkcjonowania instytucji kultury nie jest generowanie zysków 

finansowych ani stymulowanie rozwoju gospodarczego (przejawiającego się np. we 

wzroście liczby przedsiębiorstw czy wzroście jakości ich usług). Mogą one przy okazji 

swej zasadniczej działalności kulturalnej, wpływać na gospodarkę. Wpływ zrealizowanych 

inwestycji na gospodarkę może mieć charakter pośredni i bezpośredni, natychmiastowy  

i odroczony, krótko i długoterminowy.  

 W opinii nieco ponad połowy badanych mieszkańców (50,7%) i odbiorców oferty 

instytucji kultury (54,2%) korzyści gospodarcze płynące z realizacji inwestycji w ich 

miejscowości są dostrzegalne. Wśród innych rodzajów korzyści (wizerunkowe, 
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edukacyjne, społeczne, turystyczne) korzyści gospodarcze wymieniane są jednak na 

ostatnim miejscu.  

 Z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami podmiotów ze sfery społeczno-

gospodarczej badanego regionu (CATI 96,9% pozytywnych odpowiedzi i wywiady 

pogłębione) wynika, że zdecydowana większość badanych zgadza się, iż inwestycje  

w obszarze kultury mogą mieć (i powinny mieć) wpływ na rozwój gospodarczy. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że związek ten rozważany jest przez nich na ogólnym poziomie (kultura 

jako czynnik zwiększający kapitał ludzki i społeczny, który z kolei sprzyja rozwojowi 

gospodarki). Badani rzadko wskazują na konkretne, bezpośrednie powiązania między 

zrealizowanymi inwestycjami a rozwojem gospodarczym na poziomie lokalnym. Wydaje 

się także, że taki wpływ nie jest przez respondentów oczekiwany. W świetle 

przedstawionych wyników, badane społeczności lokalne nie prezentują nastawienia 

zekonomizowanego, opartego o proste przełożenie inwestycji na kondycję finansową 

instytucji czy dzielnicy/miasta. Ważniejszym aspektem w ocenie pojawienia się nowej 

infrastruktury czy też przebudowy starej jest jej wpływ na jakość życia mieszkańców, który 

wiąże się z kolei z kondycją kultury czy środowiska naturalnego, nie zaś gospodarki. 

 Badane instytucje, jak deklarują ich przedstawiciele, współpracują z podmiotami 

gospodarczymi, które świadczą na ich rzecz usługi. Liczba niektórych jak np. w MCK 

„Sokół” sięga 3 458 podmiotów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Badane 

placówki preferują i prowadzą współpracę przede wszystkim z podmiotami 

lokalnymi lub zlokalizowanymi na terenie Małopolski. Każda instytucja prowadzi stałą 

współpracę z min. 6 przedsiębiorstwami lokalnymi. W zakresie usług specjalistycznych  

i objętych ustawowo prawem zamówień publicznych, dokonują wyborów firm z terenu 

całego kraju.   

 Uzupełnieniem subiektywnych opinii badanych była analiza przedmiotowej struktury 

gospodarki lokalnej pod kątem jej zmian w wyniku zrealizowanych inwestycji. Na 

podstawie analizy baz REGON zaobserwowano, że w czasie, gdy realizowane były 

inwestycje, zaszły zmiany. Analiza branż, w których widoczny jest największy 

przyrost podmiotów gospodarczych, może wskazywać na powiązanie ich powstania z 

projektami. Jeśli chodzi o przedmiot najczęściej podejmowanych działalności, to na 

przestrzeni lat 2009-2017 w badanych gminach są to podmioty w Sekcji F dział 41 (roboty 

budowlane związane ze wznoszeniem budynków), podmioty w Sekcji F dział 43 (roboty 

budowlane specjalistyczne) oraz podmioty w Sekcji G dział 47 (handel detaliczny, z 

wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi).  

 W okresie realizacji projektu lub w roku po jej realizacji w każdej z analizowanych 

lokalizacji odnotowano wzrost liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych:  

 w gminie Zakliczyn (ECM) 375 podmioty w latach 2010-2013, czyli latach 

realizacji projektu, 307 w latach 2014-2017,  

 w gminie Gorlice (Kasztel w Szymbarku) w latach 2009-2010 powstało 298 

podmiotów, w rok po ukończeniu inwestycji rekordowa liczba 161, w kolejnych 

dwóch latach 260 podmiotów,  

 w Wadowicach (Muzeum Dom Rodzinny JPII) najwięcej podmiotów pojawiło się 

w pierwszym i przedostatnim roku inwestycji, odpowiednio 375 i 393 podmioty. 

W trzech ostatnich latach realizowania inwestycji pojawiło się 1010 podmiotów, 

w trzech kolejnych latach po inwestycji 894, 

 w gminie Jabłonka w ostatnich 4 latach realizacji projektu powstało 390 

podmiotów, w kolejnych 4 latach 398 podmiotów, z czego w roku 2013 (rok po 

ukończeniu inwestycji) powstało 105 podmiotów, co jest jedną z większych liczb 

w analizowanym okresie,  
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 w Tarnowie w dwóch ostatnich latach projektu powstało 2 481 podmiotów,  

w dwóch kolejnych latach 2 045, 

 w Zakopanem w dwóch ostatnich latach realizacji projektu 982, w dwóch 

kolejnych latach 880, przy czym w rok po realizacji projektu powstało 470 

podmiotów, co jest liczbą mniejszą niż w kolejnych latach jego realizacji, ale 

większą niż w każdym z analizowanych lat późniejszych, 

 w Nowym Sączu, podobnie jak we wcześniejszych analizowanych lokalizacjach, 

w dwóch ostatnich latach realizacji badanych projektów powstało znacznie więcej 

(2 236) podmiotów, niż w latach późniejszych (w dwóch kolejnych latach 1 923). 

Z analizy wyłączono Kraków z uwagi na zbyt dużą liczbę czynników mogących 

oddziaływać na powstawanie nowych podmiotów w mieście. Na podstawie dokonanej 

analizy można wnioskować bezpośrednie oddziaływanie inwestycji na wzrost liczby nowo 

powstałych podmiotów gospodarczych w trakcie jej realizacji.  

 Inwestycje nie przyczyniły się do powstania nowych branż, co najwyżej do jakościowej 

zmiany w obrębie już istniejących: nowe surowce stosowane w budownictwie, nowe 

rozwiązania stosowane w hotelarstwie, nowe produkty w gastronomii, podniesienie 

standardu świadczonych usług. Wniosek ten potwierdzają przede wszystkim wyniki badań 

jakościowych. Badani przywoływali przykłady własnych lub znanych sobie 

przedsiębiorstw (np. firmy ochraniającej budynek Muzeum Lotnictwa Polskiego czy 

cukierni w Zakopanem, której wystrój wprost zainspirowany jest estetyką willi Oksza).  

 Działalność instytucji kultury, w określonych warunkach (do których, w świetle wyników 

badania należy m.in. umiejscowienie danej instytucji: wieś, małe miasto, dzielnica dużego 

miasta, zakres jej działalności, w tym jej powiązanie z wartościami istotnymi w danej 

społeczności) może towarzyszyć, a nawet stymulować rozwój działalności 

przedsiębiorstw branży kreatywnej. Przykładem może być działalność Muzeum 

Tatrzańskiego w ramach Galerii Sztuki XX w. willi Oksza, która sposobem ekspozycji 

swoich zasobów inspiruje lokalnych przedsiębiorców, czerpiących z estetyki 

zakopiańskiej, czy Cricoteka, która wpisuje się w szersze procesy gospodarcze, w tym 

rozwój branży kreatywnej, na krakowskim Podgórzu, przede wszystkim dzięki swojej 

nowoczesnej architekturze. Badani w części jakościowej zauważali, że nowoczesna bryła 

budynku konotuje progresywny charakter Podgórza, co zachęca podmioty gospodarcze do 

lokalizowania np. sklepów z designem, usług projektowych, czy modnych obecnie barber 

shopów w okolicy.  

 Na podstawie analizy klasyfikacji PKD w wybranych lokalizacjach, w wyniku 

inwestycji wzrosła liczba podmiotów przynależących do sektorów kreatywnych - od 

kilku nowo powstałych w skali roku do kilkunastu. W niektórych gminach, jak np. 

Zakliczyn, można wnioskować, że inwestycja przyczyniła się w ogóle do rozwoju sektora 

kreatywnego, gdzie w 2009 r. czyli roku poprzedzającym początek inwestycji nie 

odnotowano żadnego nowo powstałego podmiotu, a w roku kolejnym - 14. Analiza liczby 

nowo powstałych podmiotów w sektorach kreatywnych pokazuje, że po realizacji 

inwestycji w otoczeniu inwestycji wzrasta liczba podmiotów z ww. sektorów o ok. 70-

100% w stosunku do lat sprzed realizacji. Co prawda zbiega się to z ogólnopolskim 

trendem wzrostu liczby podmiotów kreatywnych, stymulowanym przez wsparcie 

finansowe ze strony państwa i innych podmiotów publicznych, jednak należy podkreślić, 

że branża kreatywna osiedla i rozwija się tam, gdzie ma do tego sprzyjające warunki 

kulturowe, jak np. miejsca historycznie związane z przemysłem, nowoczesne biurowce, 

nowoczesne instytucje kultury, klubo-kawiarnie, restauracje186. Nieprzypadkowe zatem 

                                                           
186 A. Staszek, Sektory przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty rozwoju, Łódź 2016, s. 
162-190 
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wydaje się pojawianie się podmiotów z sektora kreatywnego przy okazji rewitalizacji 

architektoniczno-społecznej danego obszaru.  

 Analizując nowe produkty i usługi powstałe w wyniku poczynionych inwestycji, można na 

podstawie badań jakościowych wskazać rozwój w zakresie produktów regionalnych  

i rękodzieła. Dotyczy to zwłaszcza instytucji bazujących na lokalnej tradycji i kulturze, 

jak Muzeum Tatrzańskie, Orawski Park Etnograficzny czy Miasteczko Galicyjskie. 

Produkty te należą do sektorów kultury i kreatywnego, są efektem dorobku kulturowego 

danego regionu i powstają dzięki kreatywności np. twórców ludowych.  

 Badani nie dostrzegli wzrostu cen produktów konsumpcyjnych w wyniku zrealizowanych 

inwestycji, ani ogólnego wzrostu zainteresowania dobrami konsumpcyjnymi (wzrostu 

konsumpcji). W części jakościowej padały natomiast przykłady wzmożonego 

zainteresowania dobrami określonego rodzaju: produktami regionalnymi (Orawski Park 

Etnograficzny), płytami z muzyką klasyczną (Europejskie Centrum Muzyki), kremówkami 

(Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II) etc.  

 Większość badanych (zarówno w ramach badań ilościowych, jak i jakościowych) była 

raczej zgodna, jeśli chodzi o pozytywny wpływ zrealizowanych inwestycji na 

atrakcyjność turystyczną (70,2% mieszkańców w pytaniu o dostrzegalny wpływ na 

turystykę, 65,4% pozytywnych ocen rozwoju turystyki) i mieszkaniową okolicy. 

Wskazywano, z jednej strony. na pojawienie się ciekawej oferty turystycznej, a z drugiej - 

na uporządkowanie przestrzeni publicznej. 

 Dwóch na trzech mieszkańców uważa, że poziom ruchu turystycznego w ich 

miejscowości zwiększył się,  81,5% dostrzega korzyści płynące dla miasta/gminy z tego 

tytułu. Uczestnicy badań jakościowych uznali to za jeden z ważniejszych czynników 

mogących mieć wpływ (lub już realnie wpływających) na rozwój lokalnej gospodarki.  

Z powodu braku szczegółowych danych na temat ruchu turystycznego/ liczby turystów we 

wszystkich badanych miastach i gminach, nie dokonano analizy materiałów zastanych w 

tym zakresie i nie wyliczono wskaźnika Schneidera. Na pytanie o wzrost jakości 

przestrzeni publicznej i poziomu zadowolenia z życia większość badanych odpowiedziała 

pozytywnie (odpowiednio 71,6% i 62,4% mieszkańców). 

 Co drugi mieszkaniec okolicy instytucji kultury dostrzega lepsze możliwości znalezienia 

pracy oraz obserwuje zwiększoną liczbę nowo powstałych podmiotów gospodarczych na 

przestrzeni ostatniej dekady. Jedynie 8% przebadanych firm zwiększyło zatrudnienie  

w związku z inwestycją. Co drugi z badanych twierdzi, że realizowany projekt 

infrastrukturalny z zakresu kultury przyczynił się do podejmowania w okolicy kolejnych 

inwestycji. Wnioski z badania jakościowego pozwalają doprecyzować, że w zakresie 

powstawania nowych podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy można mówić 

raczej o współwystępowaniu tych zjawisk z realizacją inwestycji, a nie o powiązaniach 

przyczynowo-skutkowych. Bezpośredni wpływ inwestycji na powstanie nowych miejsc 

pracy dotyczy przede wszystkim samych instytucji kultury. Łącznie w wyniku 

zrealizowanych w badanych instytucjach kultury powstało 114 nowych stałych miejsc 

pracy. W niektórych przypadkach (Cricoteka, Małopolski Ogród Sztuki, BWA Sokół, 

Miasteczko Galicyjskie, Kasztel w Szymbarku – zamknięta podczas badania) na terenie 

instytucji powstały nowe podmioty (punkty gastronomiczne).  

 Analiza budżetów gmin nie wykazała znaczących zmian w poziomie dochodów, które 

mogłyby być spowodowane realizacją inwestycji. Mieszkańcy i przedstawiciele 

podmiotów badanych narzędziami jakościowymi dostrzegają natomiast zmianę poziomu 

wydatków mieszkańców, a w szczególności turystów. O ile w przypadku tych drugich 

powiązanie z realizacją inwestycji ma charakter bezpośredni, o tyle w przypadku samych 

mieszkańców należy wskazywać raczej na wpływ szerszych procesów społeczno-

gospodarczych (ogólny wzrost jakości życia, w tym dochodów gospodarstw domowych), 
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niż na efekty gospodarcze inwestycji w obszarze kultury, realizowanych na poziomie 

lokalnym. 

 Analizując wpływy do budżetów gmin/miast z tytułu rozliczeń podatków od osób 

fizycznych, w przypadku kilku gmin można zaobserwować tendencje wzrostowe na 

przestrzeni lat, w których realizowano projekty infrastrukturalne z zakresu kultury,  

a także w latach po nich następujących. Przykłady takich gmin stanowić mogą: gmina 

Zakliczyn (budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego  

w Lusławicach), Jabłonka (Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy 

Górnej), Gorlice (rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego  

w Szymbarku), czy Wadowice (Przebudowa Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego 

Jana Pawła II). W powyższych gminach można odnotować generalną tendencję wzrostową, 

jeżeli chodzi o zmiany we wpływach z podatków PIT do budżetu. Trudno jednak upatrywać 

w tych zmianach bezpośredniego wpływu realizowanych projektów. 

 Wpływy z podatków od osób prawnych do budżetów gmin/miast, w których 

przeprowadzono inwestycje, wpisują się w ogólnopolskie tendencje zmian. Zaledwie  

w przypadku dwóch z analizowanych gmin: Gorlic oraz Wadowic, można zaobserwować 

znaczny wzrost dochodów z CIT do budżetu w okresie po realizacji projektów. Analiza 

zmian cen nieruchomości dla wybranych instytucji i miejscowości, tj. Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Centrum Sztuki Mościce w 

Tarnowie, a także Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, pozwala 

zaobserwować, że w chwili ukończenia inwestycji ceny nieruchomości w badanych 

miejscowościach ulegały wzrostowi. W przypadku Zakopanego i Nowego Sącza, wzrost 

średniej za metr kwadratowy jest znaczący. W przypadku okolic Muzeum Lotnictwa 

Polskiego można zaobserwować długoterminowy wpływ inwestycji na wzrost cen 

nieruchomości. W przypadku Tarnowa daje się zaobserwować jedynie chwilowy wzrost 

cen. Co ważne, trudno oszacować, na ile zmiany cen podyktowane są sąsiedztwem 

instytucji, w których realizowano projekty. Pomimo braku jednoznacznego potwierdzenia 

w danych statystycznych, nieco ponad połowa badanych mieszkańców (54,1%) 

przekonanych jest  o wzroście cen nieruchomości w miejscu ich zamieszkania.  

 Wartość dodaną realizowanych projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury ponad ¼ 

badanych przedsiębiorców (badanie CATI) upatruje przede wszystkim w postaci 

zwiększenia dochodów firmy oraz rozpoznawalności spowodowanej sąsiedztwem 

inwestycji. Również ¼ badanych dostrzega wzrost wartości firmy w wyniku projektu 

zrealizowanego w danej instytucji kultury.  

 W wyniku inwestycji nie zwiększyła się konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Przedsiębiorcy jedynie w 12,6% deklarują jej wzrost powodowany pojawieniem się 

konkurencyjnych podmiotów w związku z inwestycją, a 16,8% badanych twierdzi, że 

konieczne jest podejmowanie wzmożonych wysiłków, by nadążyć za wynikającymi  

z inwestycji zmianami zachodzącymi w okolicy. 

 Respondenci dostrzegają wpływ badanych inwestycji infrastrukturalnych także na 

atrakcyjność inwestycyjną okolicy instytucji kultury (65,7% pozytywnych odpowiedzi 

mieszkańców), jednak w badaniu jakościowym wyrażają na jej temat bardziej sceptyczne 

opinie. W przypadkach niektórych inwestycji uznawano, że projekt wywiera (nie zawsze 

pożądany) wpływ na procesy inwestycyjne – okolice części z badanych instytucji stają się, 

jak podkreślali niejednokrotnie respondenci odnoszący się do różnych placówek – „rajem 

deweloperów” (m.in. teren w pobliżu Muzeum Lotnictwa w Krakowie, czy Cricoteki)  

W przypadku niektórych inwestycji dostrzega się także proces gentryfikacji 

odrestaurowywanych obszarów (Mościce).  

 Badani podczas jakościowej części badania pozytywnie ocenili wpływ inwestycji na 

niwelowanie/zmniejszanie barier lokalnego rozwoju, przede wszystkim w obszarze 
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współpracy międzysektorowej, a także na procesy innowacyjne i inwestycyjne na 

poziomie lokalnym i regionalnym. Wielu badanych nie potrafiło jednak odnieść się do tej 

kwestii lub nie wskazywało konkretnych przykładów takiego wpływu. Ich pozytywne 

opinie w tym zakresie mogą być zatem podyktowane ogólnie pozytywną oceną inwestycji, 

opisywanych zwykle w kategoriach sukcesu. 

 W zakresie niwelowania barier zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego, na podstawie obserwacji oraz badań jakościowych można stwierdzić, że 

zrealizowane inwestycje przyczyniły się ponadto do przezwyciężania barier 

przestrzennych (dojazd do większości z nich nie sprawia większych trudności), zmiany te 

związane są jednak raczej z poprawą stanu dróg, chodników etc., niż wprowadzeniem 

nowych połączeń komunikacyjnych – których powstania, poza przystankiem przy Muzeum 

Lotnictwa, przedstawiciele instytucji nie odnotowali - a także wewnątrzsektorowej oraz 

międzysektorowej kooperacji (placówki współpracują - w mniejszym bądź większy 

stopniu - ze środowiskiem organizacji pozarządowych, a także lokalnymi 

przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi, w tym innymi instytucjami kultury). 

Badane instytucje stawiają przeważnie na lokalnych partnerów, ale część swych potrzeb - 

jeśli lokalny rynek nie jest w stanie ich obsłużyć - zaspokajają poza miastem/gminą, czasem 

również poza województwem. Stosunkowo w najmniejszym stopniu z lokalnymi 

przedsiębiorcami współpracuje Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II (dane uzyskane na 

podstawie list przysłanych przez instytucje).  

 Instytucje nie mają określonych sposobów pozyskiwania partnerów. Zależą one od 

tego, czego współpraca dotyczy. Instytucje chętnie nawiązują współprace projektowe  

z innymi placówkami o podobnym lub uzupełniającym się profilu, które często same 

inicjują. Współpraca z trzecim sektorem z reguły jest wynikiem starań NGO.  

 Badane instytucje odwoływały się we wnioskach aplikacyjnych do barier 

zdefiniowanych w strategiach lokalnych, można zatem uznać, że były one im znane. 

Przedstawiciele badanych instytucji deklarują, że w swej działalności dążą do niwelowania 

wskazanych podczas procedury aplikacyjnej barier. 

 Przedstawiciele badanych instytucji nie wskazywali innych instytucji kultury, na których 

powstanie badane projekty mogły oddziaływać. Wyjątkiem jest Europejskie Centrum 

Muzyki, nieopodal którego powstała instytucja edukacyjna szkoła muzyczna I stopnia, 

przedstawiciele instytucji nie łączą jednak jej powstania w sposób bezpośredni  

z inwestycją. W gminie Jabłonka natomiast równolegle realizowany był projekt 

infrastrukturalny w Centrum Kultury, co przedstawiciele Skansenu interpretują nie  

z perspektywy wpływu, a wzajemnego mobilizowania się.  

 Badani (zarówno w ramach badania ilościowego, jak i jakościowego) doceniali 

architektoniczne rozwiązania zastosowane w placówkach kultury, które same poprzez 

swoją architekturę, wykorzystującą smart technologię i aranżację nastawioną na 

interaktywne rozwiązania, wpisują się w ideę Smart City (91,4% mieszkańców i 80% 

odbiorców dostrzega widoczne zmiany infrastrukturalne). Niektóre z placówek nie mają  

w swoim założeniu implementowania nowoczesnych technologii, przez co zdania 

respondentów były zróżnicowane ze względu na ocenianą instytucję oraz inwestycję.  

 Zdaniem badanych, zastosowane w instytucjach rozwiązania budowlane, 

technologiczne, a także rozwiązania informacyjne oraz wdrażane udogodnienia 

przyczyniają się do zmiany mentalnościowej (przede wszystkim zmiany postrzegania 

funkcji estetycznych i użytkowych w przestrzeniach publicznych), tak wśród okolicznych 

mieszkańców, jaki przybyłych odbiorców. Tego rodzaju nowoczesne rozwiązania mogą 

stanowić impuls do wprowadzania w okolicy dalszych innowacji, nie tylko w samych 

placówkach. Nadzieję taką (rzadko popieraną konkretnymi, już dostrzeganymi zmianami) 

wyrażali przede wszystkim uczestnicy jakościowej części badania. Należy dodać, że żadna 
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z instytucji nie zanegowała działań we współpracy z innymi podmiotami, co wpisuje się w 

ideę niwelowania barier międzysektorowej kooperacji. 

 Jeśli chodzi o wspieranie procesów innowacyjnych, to możliwości wywierania na nie 

wpływu przez instytucje kultury i realizowane w nich projekty są zróżnicowane, przede 

wszystkim ze względu na specyfikę i zakres działań samych instytucji. Te, które mają 

charakter muzealny czy skansenowy, koncentrują się raczej na krzewieniu tradycji. Choć 

starają się to czynić w sposób jak najbardziej atrakcyjny dla współczesnych odbiorców, to 

jednak idee innowacyjności czy kreatywności nie są dla nich istotnym punktem odniesienia. 

Dowodzi tego przykład Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II, który odwołując się do 

tożsamości narodowej poprzez osobę papieża Polaka, krzewiąc historię, wykorzystuje i 

popularyzuje nowe technologie. Poprzez prowadzenie badań (badania etnograficzne 

Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej) oraz organizację konferencji 

naukowych (m.in. Kasztel w Szymbarku, ECM w Lusławicach, Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) instytucje przyczyniają się do wysokiego drugiego 

miejsca Małopolski w rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej oraz rozwoju sektora 

B+R. Znajduje to odzwierciedlenie w opiniach odbiorców, pośród których 89,5% dostrzega 

otwartość badanych instytucji na innowacje. 

Podsumowując zebrane wnioski, wpływ badanych projektów na gospodarkę jest bezpośredni 

ze względu na: 

 nowe miejsca pracy powstałe w instytucjach,  

 sieć współpracy z podmiotami gospodarczymi, które świadczą różne usługi na 

rzecz badanych instytucji, 

 zyski, które same instytucje generują,  

 udział procentowy w próbach odbiorców spoza województwa (4,6% w CSM, 

7,4% w ECM, 7,6% w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, 7,7% w Kasztelu  

w Szymbarku, 7,8% w BWA „Sokół”, 16,6% w Cricotece, 22,4% w Miasteczku 

Galicyjskim, 26,5% w Skansenie w Zubrzycy Górnej, 31,4% w Muzeum Dom 

JPII, 39,2% w Muzeum Lotnictwa Polskiego, 51,5% Muzeum Tatrzańskie), 

którzy odwiedzając instytucje, przybywają na teren Małopolski i przynoszą 

wpływy do budżetów gmin i miast.  

Zważywszy, że inwestycje nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę (diagnozowanego 

przez spadek turystyki, zamykanie  się podmiotów gospodarczych, zmniejszenie atrakcyjności 

inwestycyjnej okolicy etc.), wskazane obszary wpływu przynoszą dodatni bilans wpływu na 

gospodarkę.  

Dodatkowo, inwestycje mogą na gospodarkę wpływać pośrednio np. poprzez poprawę 

wizerunku otoczenia, co może ponownie zwiększać inwestycyjność okolicy, poprzez 

zwiększanie kapitału społecznego w wyniku rozbudzania postaw związanych z otwartością, 

dążeniem do samorozwoju i zdobywania wiedzy. Wpływ ten niebezpośredni i odroczony, 

można będzie ocenić jednak dopiero z perspektywy czasu.  

Wpływ na społeczeństwo 

 Co drugi z badanych mieszkańców dostrzega znaczną intensyfikację integracji 

społeczności lokalnej. Ponadto, zarówno mieszkańcy, jak i odbiorcy oferty kulturalnej 

instytucji, w zdecydowanej większości (ponad ¾ badanych), mówią o pozytywnym 

wpływie realizowanych projektów w zakresie widocznego ożywienia społeczno-

towarzyskiego w swoich miejscowościach oraz gminach. 

 Zarówno przedstawiciele NGO, jak i badanych instytucji w badaniu jakościowym nie 

dostrzegają pojawienia się nowych podmiotów w trzecim sektorze w związku  

z inwestycjami. Zrealizowane projekty przyczyniły się natomiast do wzmożenia 

współpracy z istniejącymi podmiotami, w tym, co podkreślają sami przedstawiciele 
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trzeciego sektora, do wzmocnienia potencjału organizacji do realizacji swojej działalności, 

m.in. dzięki możliwości wykorzystywania nowoczesnej infrastruktury instytucji kultury. 

 W badaniu podjęto kwestię skali oddziaływania instytucji i funkcji integracyjnej pełnionej 

na rzecz społeczności lokalnej. Omawiane inwestycje można podzielić na trzy kategorie:  

 placówki nakierowane głównie na turystów, jak na przykład Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, Cricoteka, Galeria Sztuki XX w.  

w willi Oksza w Zakopanem,  

 placówki, których oferta dedykowana jest w dużej mierze okolicznym 

mieszkańcom, jak Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, Małopolski Ogród 

Sztuki w Krakowie,  

 placówki, z których oferty w podobnym stopniu korzystają zarówno turyści, jak 

i mieszkańcy: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Renesansowy Dwór 

Obronny w Szymbarku, Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 

Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, Galeria BWA „Sokół” w Nowym 

Sączu, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach. 

 Niezależnie od skali oddziaływania na społeczeństwo, opłacalności badanych 

inwestycji można z powodzeniem dowodzić, że budują one kapitał społeczny. 

Poszczególne badane instytucje wspierają jego rozwój wieloaspektowo i na różnych 

poziomach, m.in. poprzez: 

 budowanie wspólnych wartości, podtrzymywanie wartości istotnych w danej 

społeczności, takich, jak tradycja lokalna (np. związana z obrzędami 

świątecznymi), lokalna kultura, upamiętnienie związanych z regionem osób 

należących do kanonu kultury (przede wszystkim: Skansen w Zubrzycy Górnej, 

Miasteczko Galicyjskie, Cricoteka, Muzeum Dom Rodzinny JP II – wnioski na 

podstawie IDI i FGI); 

 współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym, organizacjami III sektora 

(przede wszystkim: Skansen w Zubrzycy Górnej, BWA „Sokół”, Cricoteka, MOS, 

Centrum Sztuki Mościce, Kasztel w Szymbarku  - wnioski na podstawie IDI i 

FGI); 

 tworzenie warunków do budowania się relacji pomiędzy mieszkańcami, 

tworzenia się grup nieformalnych (warsztaty, zajęcia cykliczne, darmowe 

wydarzenia) (przede wszystkim: Europejskie Centrum Muzyki, MOS  

w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Centrum Sztuki Mościce 

– wywiady kwestionariuszowe, IDI, FGI);  

 wpływ na poczucie przynależności do miejsca zamieszkania, poczucie 

lokalnej dumy – wszystkie badane instytucje (wywiady kwestionariuszowe). 

 Wszystkie instytucje prowadzą działalność cykliczną o różnym charakterze: warsztaty, 

wykłady, festiwale, obchody świąt, konkursy etc. 

 Ponad połowa mieszkańców w ilościowej części badania (6 na 10) odczuwa, że po 

przeprowadzonej inwestycji nastąpiły zmiany pod względem ogólnego wzrostu poczucia 

zadowolenia z życia, poczucia przywiązania oraz dumy z miejsca zamieszkania. 

 W kwestii zmian w postrzeganiu przestrzennego otoczenia instytucji przez badanych, daje 

się zaobserwować generalną tendencję do oceniania ich w kategoriach pozytywnych 

(71,6% mieszkańców dostrzega zmiany w przestrzeni publicznej wynikające z inwestycji, 

podobnie, jak 95,5% przedsiębiorców). Jeżeli chodzi o nowe elementy, jakie pojawiły się  

w przestrzeni publicznej w związku z inwestycją, badani na ogół nie wskazywali na 
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szczególne przykłady (wyjątkiem jest przystanek tramwajowy przy Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie), natomiast w bardzo pozytywny sposób odnosili się do zmian w 

przestrzeni, z jakimi wiązała się zrealizowana inwestycja, a także jej następstwa (m.in. 

polepszenie jakości pobliskich dróg, chodników). 

 Jedynie w zakresie jakości środowiska naturalnego badani dzielili się mniej 

entuzjastycznymi obserwacjami (30,3% mieszkańców dostrzega zmiany na gorsze, 33,7% 

na lepsze na przestrzeni ostatnich 10 lat, jednak niebezpośrednio związane  

z badanymi instytucjami). Jak wynika z badań jakościowych są to opinie dotyczące 

incydentalnych wydarzeń, jak np. Piknik Lotniczy organizowany na terenach Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie raz w roku. Większość badanych dostrzega jednak 

pozytywny aspekt inwestycji w MLP, zwracając uwagę na uporządkowanie terenów 

zajmowanych przez Muzeum oraz do niego przyległych.  

 Na podstawie wyników badań ilościowych można stwierdzić, że badani odbiorcy oferty 

instytucji pozytywnie oceniają stopień wykorzystania infrastruktury placówek oraz 

przestrzeni (mieszkańcy, którzy korzystają z oferty badanych instytucji, w zdecydowanej 

większości - 91,5% pozytywnie ocenili sposób zagospodarowania infrastruktury placówek 

ujętych w badaniu, 93,1% w przypadku badanych odbiorców oferty instytucji) – warto 

zauważyć, że w przypadku niektórych placówek respondenci nie tylko odwiedzają dany 

obiekt przy okazji wydarzeń, ale również spędzają na jego terenie wolny czas (np. czytając 

książki/czasopisma z zasobów bibliotecznych placówki, jak w przypadku MOS, 

korzystając z lokali gastronomicznych – również w MOS, a także w BWA w Nowym Sączu 

czy małej infrastruktury umożliwiającej odpoczynek, np. w Cricotece).  

 W zakresie tworzenia oferty dla określonych grup docelowych, badane instytucje 

nastawione są na różny typ odbiorcy. Oprócz kryterium pochodzenia (społeczność 

lokalna – turyści) odbiorcy dzielą się również ze względu na poziom kompetencji czy 

doświadczenia, jeśli chodzi o odbiór określonych treści kultury. Instytucje promujące np. 

sztukę współczesną (jak Cricoteka czy Galeria BWA w Nowym Sączu) w opinii badanych 

wyrażonych w wywiadach pogłębionych, stoją przed wyzwaniem „wychowania” sobie 

publiczności, oferta innych nie wymaga natomiast od odbiorcy posiadania określonych 

kompetencji, a raczej po prostu zainteresowania daną tematyką, którą należy atrakcyjnie 

przedstawić (jak np. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Miasteczko Galicyjskie  

w Nowym Sączu). Niezależnie od tego, główną strategią wszystkich typów instytucji jest 

podejmowanie działalności edukacyjnej (np. lekcji muzealnych), w tym skierowanej do 

dzieci i młodzieży jako przyszłych, świadomych „konsumentów” dóbr kultury. Niektóre 

instytucje, jak Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach (organizując np. koncerty 

muzyki filmowej), starają się również dostosować swoją ofertę do bardziej popularnych 

gustów. Inne, jak Cricoteka, z powodu nadrzędnego celu, jakim jest pielęgnowanie dorobku 

sztuki wysokiej, stoją przed dylematem, jak przybliżyć ją szerszej publiczności bez 

narażenia się na zarzuty odejścia od swojej misji.  

 W wyniku inwestycji wszystkie placówki rozszerzyły zakres swojej oferty lub 

zbudowały ją od podstaw. Najbardziej jest to ewidentne w przypadku instytucji, które 

powstały od podstaw lub zyskały siedzibę (ECM, BWA „Sokół”, MOS, Cricoteka, jako 

osobny sektor Sądeckiego Parku Etnograficznego powstało także Miasteczko Galicyjskie). 

Dzięki inwestycji Kasztel w Szymbarku został otwarty dla zwiedzających, Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II poszerzyło swoją ekspozycję, Skansen w Zubrzycy Górnej zyskał 

nowe obiekty (w tym przestrzeń umożliwiającą prowadzenie działań edukacyjnych), 

Muzeum Lotnictwa Polskiego zyskało, niezbędną do ekspozycji będących w jego 

dyspozycji obiektów, przestrzeń. Swą działalność rozszerzyło Muzeum Tatrzańskie i CSM. 

Nowe elementy infrastruktury zmodernizowanych obiektów są wykorzystywane 

systematycznie, w sposób ciągły.  
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 Badani oceniają poczynione inwestycje jako potrzebne i przydatne w zestawieniu  

z kosztami finansowymi, z jakimi wiązała się ich realizacja. Badani w części 

jakościowej często podkreślali, że nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby ocenić 

finansową efektywność projektu, ale że wartość projektów (o której byli informowani w 

trakcie badania) raczej nie jest zawyżona w stosunku do uzyskanych rezultatów. O jej ocenę 

poproszono także odbiorców oferty instytucji w ramach badania ilościowego. 

Zdecydowana większość z nich (około 76%) ocenia, że, biorąc pod uwagę koszty 

finansowe, inwestycja była potrzebna i dobrze, że została zrealizowana.  

Tabela 339. Koszty i źródła realizowanych inwestycji (w zł) 

INSTYTUCJA 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

POWSTANIA 

DOTACJA Z UNII 

EUROPEJSKIEJ 

Europejskie Cenrum Muzyki  64 945 122, 15 55 203 353, 82 

Muzeum Lotnictwa Polskiego  45 866 432 29 940 399 

Cricoteka 44 831 971, 37 35 400 000 

Małopolski Ogród Sztuki  41 200 000 33 400 000 

Kasztel w Szymbarku  3 948 678, 30 2 576 512, 59 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 20 375 618, 24 10 366 250 

Orawski Park Etnograficzny  9 748 495, 54 7 311 371, 65 

Centrum Sztuki Mościce  17 568 520 13 176 390 

Muzeum Tatrzańskie 4 760 840, 87 3 570 630, 66 

BWA Sokół  12 475 375, 53 9 356 531, 64 

Miasteczko Galicyjskie 7 422 271, 05 5 566 703, 29 

Źródło: opracowanie własne 

 Osoby uczestniczące w jakościowej części badania nie dostrzegają żadnych kosztów 

społecznych, jakie mogły zostać poniesione w wyniku realizacji inwestycji. Nie dostrzegają 

tym samym, aby jakakolwiek grupa społeczna doświadczyła więcej strat niż korzyści 

związanych z inwestycją. 

 Badani  w części jakościowej nie dostrzegają dodatkowych kosztów związanych ze zmianą 

w zakresie ilości generowanych śmieci, zapotrzebowania na energię przed i po inwestycji. 

Wyjątkiem, co oczywiste,  są instytucje, które powstały od podstaw ponieważ nowe 

budynki zasilane są w energię i generują odpady.  

 Za ewentualne koszty inwestycji można uznać zmianę odczuwalnego poziomu ruchu 

kołowego w otoczeniu instytucji oraz wzrost odczuwalnego poziomu hałasu w czasie 

trwania inwestycji. Badani jednak nie postrzegają tych zmian w kategorii kosztów.  

 Pomiar WTP (gotowości do zapłaty) wykazał, że mieszkańcy wszystkich z 4 badanych 

miejscowości (Tarnowa, Krakowa, Zakopanego oraz Wadowic) są skorzy do wsparcia 

pobliskiej instytucji kultury w ramach corocznej darowizny, na rzecz zachowania jej 

dotychczasowej infrastruktury oraz oferty (ponad ¾ osób udzieliło odpowiedzi 

pozytywnej): 

 średnia maksymalna kwota, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach 

rocznej darowizny na rzecz MOS wyniosła 41,94 zł. Ekstrapolując podane 

wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić mieszkańcy Krakowa wynosi 26 371 159 

zł. Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 41 200 000 zł, 

projekt finansowo zwróciłby się po niecałych 2 latach. Porównując deklaratywną 

darowiznę z kosztami operacyjnymi placówki za 2016 rok (18 885 385 zł) 

całkowita użyteczność projektu dla mieszkańców gwarantuje pokrycie kosztu 

utrzymania instytucji; 
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 średnia maksymalna kwota, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach 

rocznej darowizny na rzecz CSM wyniosła 35,06 zł. Ekstrapolując podane 

wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić mieszkańcy Tarnowa wynosi 3 171 464 

zł. Analizując powyższy aspekt i koszt inwestycji, który wyniósł 19 200 000 zł, 

projekt finansowo zwróciłby się po około 6 latach. Porównując deklaratywną 

darowiznę z kosztami operacyjnymi placówki za 2017 rok (5 331 603 zł) 

całkowita użyteczność projektu dla mieszkańców nie gwarantuje pokrycie kosztu 

utrzymania instytucji; 

 średnia maksymalna kwota, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach 

rocznej darowizny na rzecz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II wyniosła 

38,84 zł. Ekstrapolując podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić 

mieszkańcy Wadowic wynosi 1 168 734 zł. Analizując powyższy aspekt i koszt 

inwestycji, który wyniósł 30 500 000 zł, projekt finansowo zwróciłby się po około 

26latach. Porównując deklaratywną darowiznę z kosztami operacyjnymi 

placówki za 2016 rok (5 804 221 zł) całkowita użyteczność projektu dla 

mieszkańców nie gwarantuje pokrycie kosztu utrzymania instytucji; 

 średnia maksymalna kwota, jaką respondenci mogliby przekazać w ramach 

rocznej darowizny na rzecz Galerii Sztuki XX w. w Willi „Oksza” wyniosła 

25,05 zł. Ekstrapolując podane wyniki, suma jaką są gotowi zapłacić 

mieszkańcy Zakopanego wynosi 556 710 zł. Analizując powyższy aspekt i koszt 

inwestycji, który wyniósł 5 000 000  zł, projekt finansowo zwróciłby się po około 

9 latach. Porównując deklaratywną darowiznę z kosztami operacyjnymi placówki 

za 2016 rok (3 222 082 zł) całkowita użyteczność projektu dla mieszkańców nie 

gwarantuje pokrycie kosztu utrzymania instytucji.  

 Połowa mieszkańców pozytywnie odnosi się do zrealizowanych inwestycji 

uwzględniając w swych ocenach koszt ich realizacji. Otrzymując informację o kosztach 

przedsięwzięcia, 48,7% z nich uważała, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że została 

zrealizowana, 43,3% nie podważając jej przydatności, twierdziło, że są inne bardziej 

potrzebne w okolicy ich miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość odbiorców (około 

76%) ocenia, że inwestycja była potrzebna i dobrze, że została zrealizowana. Instytucje 

dzięki inwestycjom nie tylko zmieniły swój wygląd, ale co najważniejsze poszerzyły ofertę 

i zwiększyły prestiż okolicy. Zważywszy na wielomilionowe kwoty wartości projektów  

i min. 75% dotowanie ich ze środków unijnych należy podkreślić, że ich realizacja nie 

byłaby możliwa lub nie osiągnęłyby takiego rozmachu, gdyby nie środki unijne.  

 Otrzymane środki pozwoliły instytucjom na zmiany infrastrukturalne, których skala 

nie byłaby możliwa do osiągnięcia bez wsparcia strukturalnego. Ich przedstawiciele 

zrealizowane projekty traktują jako ogromną szansę dla instytucji, ale również wyzwanie 

związane z jak najefektywniejszym ich wykorzystaniem, a także utrzymaniem instytucji, 

których kosztowność w związku z projektem wzrasta (nowe miejsca pracy, dodatkowa 

oferta, utrzymanie dodatkowej lub powstałej od nowa infrastruktury) oraz dalszym 

rozwojem.  

 Część instytucji jest w trakcie realizacji kolejnych projektów dofinansowanych ze środków 

strukturalnych (Centrum Sztuki Mościce, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, Orawski 

Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) lub planuje kolejne, które będą stanowiły 

uzupełnienie podjętych inwestycji. Wszystkie instytucje korzystają również ze środków 

jednostki samorządu terytorialnego, MKiDN a także, ale na znacznie mniejszą skalę od 

prywatnych sponsorów.  

 Przedstawiciele badanych instytucji niechętnie wypowiadali się na temat działań, które 

miałyby uzupełnić przeprowadzoną inwestycję ponieważ, jak twierdzą, w ich działaniach 
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nie chodzi o uzupełnianie, tylko nieustanny rozwój. Instytucje, w których dobiega końca 

okres trwałości projektu, przyznają, że stoją w obliczu zmian związanych z komercjalizacją 

swojej działalności.  

 Analizując cenę biletów, którą badani byliby w stanie zapłacić, by wejść do muzeum, 

średnio wynosi ona 17,5 zł. Dla przykładu bilet do Muzeum Tatrzańskiego kosztuje 7 zł, 

natomiast do Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 20 zł. (zwiedzanie z przewodnikiem). 

Zarówno MOS jak i CSM nie ma stałych biletowanych wystaw. Biorąc pod uwagę średnią 

z realnych cen biletów,  można uznać, że badani byliby również gotowi nieco więcej 

zapłacić za bilety do instytucji kultury. Wyjątkiem jest Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła 

II w Wadowicach, do którego bilet wstępu kosztuje więcej niż średnia deklarowana przez 

badanych.  

 Zrealizowane inwestycje nie przyczyniły się do zmian w strukturze demograficznej 

badanych miast/gmin ani wzrostu odsetka osób posiadających wyższe wykształcenie. 

Należy jednak podkreślić, że okres kilku lat od realizacji badanych projektów może być 

zbyt krótkim dla analizy tego rodzaju wpływu.  

Badane instytucje oddziałują na społeczeństwo, co jest tym bardziej widoczne, im mniejsza 

jest jednostka terytorialna, na której terenie znajduje się instytucja. Placówki są pozytywnie 

odbierane przez mieszkańców, w wyniku inwestycji poprawie uległa jakość przestrzeni publicznej 

i stosunek badanych do otoczenia. Instytucje w różnej mierze i na różnym poziomie przyczyniają 

się do integracji mieszkańców. Niektóre placówki, jak Dom Rodzinny Jana Pawła II czynią to  

w mniejszym stopniu, część - jak na przykład Etnograficzny Park Krajobrazowy - szczególnie 

intensywnie oddziałuje na trzeci sektor, zaś w nieco mniejszym na poszczególnych mieszkańców, 

inne - jak Centrum Sztuki Mościce - poprzez swą ofertę wpływa na integrację jednostek. Instytucje 

poprzez zrealizowane projekty wpływają na stosunek badanych do miejsca ich zamieszkania, 

przyczyniają się do budowania kapitału społecznego, co przekłada się na korzyści dla całego 

regionu. 

Wpływ na kulturę  

 Zrealizowane w badanych instytucjach projekty zdecydowanie wywarły wpływ na 

kulturę zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadlokalnym. Charakter działań 

podejmowanych przez instytucje i prezentowana tematyka powodują, że można je 

podzielić na te, które oddziałują na kulturę w skali: 

 głównie lokalnej (CS Mościce, MOS w Krakowie, choć poprzez swą unikatową 

i ponadczasową architekturę drugi z obiektów zapewne stanie się częścią 

dziedzictwa narodowego) tworząc ofertę kulturalną odpowiadającą potrzebom 

mieszkańców,  

 regionalnej (Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Kasztel  

w Szymbarku, Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie) 

podtrzymując kulturę i tradycję regionu i upowszechniając ją na szeroką skalę,  

 ogólnopolskiej (Muzeum Dom Rodziny Jana Pawła II, Cricoteka w Krakowie, 

Muzeum Lotnictwa w Krakowie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach) 

stanowiąc atrakcję dla turystów, prezentują kanon kultury polskiej, czy wpisują 

się w mapę instytucji popularyzujących sztukę współczesną (Cricoteka  

w Krakowie, BWA „Sokół” w Nowym Sączu).  

Warto podkreślić, że większość instytucji doskonale łączy funkcje pełnione na rzecz 

społeczności lokalnych z oddziaływaniem na kulturę narodową, jak w przypadku 

Muzeum Lotnictwa Polskiego i jego współpracy ze szkołami lub środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, czy ECM w Lusławicach, także w zakresie współpracy z lokalną 

szkoła. 
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 Wiele z projektów realizowanych w instytucjach kultury objętych badaniem 

otrzymała prestiżowe nagrody świadczące o tym, że dostrzeżono ich wartość dla 

kultury regionalnej i narodowej, a czasem nawet światowej: Muzeum Lotnictwa 

Polskiego (m.in. główna nagroda za najlepszy betonowy budynek na świecie w konkursie 

Cemex Building Award 2011), Kasztel w Szymbarku (nagroda główna w VI edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”  

w kategorii „Zabytek”), Małopolski Ogród Sztuki: (m.in. nagroda „Building of the Year 

2012” w kategorii kultura, przyznawana przez serwis ArchDaily.com), Ośrodek 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (m.in. Grand Prix Nagrody 

Architektonicznej magazynu Polityka w 2014 r., w 2017 r.: I miejsce w 8. edycji konkursu 

o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, 

współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu 

kulturowego Małopolski). 

 Zrealizowane projekty umożliwiły szerszy dostęp i udział w kulturze dla mieszkańców 

oraz wszystkich odbiorców oferty kulturalnej. Świadczą o tym deklaracje z badań 

ilościowych: 74,9% odbiorców przyznało, że badane instytucje generują/wzmacniają 

potrzeby, które do tej pory nie były znane lub nie były zaspokajane. 94,7% badanych 

odbiorców instytucji kultury uważa, że oferta badanych jednostek jest dostosowana do ich 

potrzeb. Zdaniem 2/3 mieszkańców inwestycje przyczyniły się do intensyfikacji życia 

kulturalnego w okolicy, w której zamieszkują. Wyniki zarówno badań ilościowych, jak  

i jakościowych wskazują, że najwięcej korzyści (dla siebie, ale i dla innych osób i grup 

społecznych) dostrzegają osoby, które często korzystają z dóbr kultury bądź są ich 

wytwórcami.   

 Inwestycje poczynione w badanych placówkach przyczyniły się do wzrostu frekwencji 

na wydarzeniach przez nie organizowanych. W przypadku większości z nich jest to 

utrzymująca się tendencja. Niektóre instytucje wciąż podnoszą frekwencję (w tym na 

bazie dokonanych inwestycji oraz nowych), inne utrzymują ją na stałym, większym jednak 

niż przed inwestycją, poziomie.  

 W założeniach projektu ECM miało w 2013 roku zgromadzić 24 500 odbiorców. 

Frekwencja przerosła oczekiwania i wynosiła 32 773 osoby. W kolejnych latach 

sięgała od 26 310 do 31 690 odbiorców. 

 Muzeum Lotnictwa Polskiego zakładało, że w wyniku inwestycji w 2014 roku 

odwiedzi je 44 000 zwiedzających, podczas gdy frekwencja sięgnęła 128 034 

osób. 

 Cricoteka zakładała w roku 2015 frekwencję na poziomie 56 100, choć po 

otwarciu nowej siedziby instytucji jej frekwencja zdecydowanie wzrosła  

i utrzymuje się na raczej stałym poziomie, w 2015 wynosiła 41 895 osób. 

 Kasztel w Szymbarku zgodnie z założeniami projektu miał osiągać w kolejnych 

latach poziom frekwencji: 2011 r. - 1500 osób, 2012 r. - 1 930 osób, 2013 r. -  

2 647 osób, 2014 r. - 3 653 osoby, 2015 r. - 5 074 osoby. W rzeczywistości 

frekwencja Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel w Szymbarku 

zdecydowanie przerosła deklaracje projektowe mieszcząc się w analizowanych 

latach w przedziale 19 083 – 22 836 osób.  

 Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II planowało osiągnięcie w związku  

z inwestycją  frekwencji na poziomie od 400 000 w 2013 r. do 486 000 osób  

w 2017 r. Frekwencja w latach 2014 - 2017 przekracza 200 000 (plasuje się 

miedzy 212 667 a  267 753) jednak nie osiąga planowanego poziomu.  

 Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w zapisach projektu deklarował 
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osiągnięcie w 2014 roku frekwencji na poziomie 41 168. W analizowanym roku 

wyniosła ona 20 192 osoby.  

 Centrum Sztuki Mościce planowało we wniosku aplikacyjnym, że w 2014 roku 

odwiedzi je 60 300 odbiorców. W omawianym roku osiągnęło frekwencję na 

poziomie 171 910 osób i jest to jedna z najniższych statystyk odbiorców na 

przestrzeni lat po realizacji projektu, gdyż z reguły przekracza 200 000 

odwiedzających.  

 Muzeum Tatrzańskie zakładało we wniosku o dofinansowanie osiągnięcie liczby 

130 000 osób korzystających z obiektów w 2010 roku i 135 000 w roku 2011. 

Wskaźnik ten udało się zrealizować: w roku 2010 osiągnięto liczbę 130 050 osób 

korzystających z obiektu, natomiast w 2011: 173 113.  

 BWA „Sokół” docelowo planowało stworzenie oferty dla 68 000 osób, w 2011 

czyli w rok po zakończeniu inwestycji frekwencja osiągnęła poziom 136 557 

osób, jednak od 2014 waha się pomiędzy 13 996 a 40 067.  

 Miasteczko Galicyjskie w założeniach projektu zadeklarowało wzrost 

frekwencji od 5 000 w 2010 r. do 20 000 w latach 2012-2014. W 2010 roku 

osiągnęła ona poziom 15 179 odwiedzjących, w 2012 osiągnęła rekordowy pułap 

74 465 osób i utrzymuje poziom pomiędzy 51 888 a 71 864.  

 W większości analizowanych przypadków, badana instytucja stanowi dla mieszkańców 

jedną z najważniejszych instytucji w okolicy (ilościowe badanie mieszkańców), 

wyróżniając się na tle pozostałych czy to możliwościami infrastrukturalnymi, czy 

unikatową ekspozycją, czy wreszcie profesjonalizmem w tworzeniu oferty kulturalnej,  

w tym wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. multimedialnych. Podobne 

wnioski płyną z jakościowej części badania, w tym z wywiadów grupowych, podczas 

których większość instytucji opisywano stwierdzeniami świadczącymi o tym, że są to 

podmioty wyróżniające się na tle innych: architektonicznie, rozmachem działań, 

unikatowością oferty. 

 Część badanych instytucji nie wykorzystała swych przestrzeni lub nie dysponuje 

infrastrukturą, która pozwoliłaby na zorganizowanie miejsca spotkań, takich jak kawiarnia, 

restauracja, czy choćby ogólnie dostępna przestrzeń do swobodnego spędzenia czasu. 

Stanowi to nie tylko dyskomfort dla turystów, którzy chcieliby w instytucji znaleźć miejsce 

na refleksję nad jej ofertą, czy zwyczajny odpoczynek, ale również nie daje społeczności 

lokalnej sposobności do uczynienia z instytucji kultury miejsca spotkań, do którego 

przyciągają nie tylko zorganizowane wydarzenia, ale w którym można zwyczajnie spędzić 

czas.  

 Poczynione obserwacje, jak i badania ilościowe, pozwalają sądzić, że większość badanych 

instytucji przyciąga odbiorców spoza społeczności lokalnej (pomijając wyjątki w postaci 

instytucji działającej na co dzień raczej w skali lokalnej, jak Centrum Sztuki Mościce).  

O ile, poza Muzeum Domem Rodzinnym Jana Pawła II, badane placówki nie stanowią 

głównego celu podróży dla turystów spoza woj. małopolskiego, to są elementem trasy 

turystycznej osób eksplorujących Małopolskę.  

 Badane instytucje wpływają na poszerzanie wiedzy odbiorców. Posiadają ofertę 

edukacyjną, której realizacja jest możliwa dzięki inwestycji, skierowaną do odbiorców, 

składającą się zwykle z: 

  w przypadku turystów - oprowadzania po wystawie z przewodnikiem, 

 w przypadku mieszkańców - bardziej rozbudowanego, cyklicznego programu 

(np. warsztaty dla dzieci, spotkania tematyczne). W tym przypadku działania 
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placówek przyczyniają się bądź do rozwijania kompetencji odbiorców (oferta 

warsztatowa), bądź ich wiedzy (wykłady, prelekcje). Wszystkie badane 

instytucje posiadają ofertę edukacyjną dla społeczności lokalnej. 2/3 

ankietowanych mieszkańców korzystających z oferty badanych instytucji 

deklaruje, że zrealizowane projekty zmobilizowały ich do pogłębiania swojej 

wiedzy oraz częstszego obcowania z kulturą, 

 w przypadku artystów – kompleksowy program rozwijania umiejętności, w 

tym  

w ramach relacji uczeń-mistrz (dotyczy Europejskiego Centrum Muzyki  

Lusławicach). 

 Wszystkie instytucje prowadzą intensywną współpracę ze szkołami (nawet kilkaset  

kontaktów ze szkołami w skali roku), przy czym współpraca ta z reguły sprowadza się do 

korzystania szkół z oferty instytucji, w tym programu edukacyjnego dla grup 

zorganizowanych. 

 Jeśli chodzi o działania instytucji nakierowane na jakość oferty edukacyjnej, to polegają 

one w dużej mierze na inwestowaniu w rozwój kompetencji pracowników. Warto 

zaznaczyć, że pracownicy placówek przejawiają chęć samodoskonalenia się nie tylko ze 

względu na realizowane projekty (dokształcanie jest dla nich priorytetem, niezależnie od 

inwestycji), ale z pewnością zachęcają ich one do dodatkowej mobilizacji. Podczas 

realizacji badań jakościowych z przedstawicielami instytucji kultury część z rozmówców 

deklarowała, że zarówno pracownicy, jak i dyrekcja dokładają wszelkich starań w celu 

zwiększania swoich kompetencji w zakresie np. oprowadzania grup osób głuchoniemych 

– uczą się języka migowego. Ogół działań podejmowanych przez pracowników instytucji 

oraz dyrekcję zdecydowanie wpisuje się w politykę zwiększania dostępności kultury oraz 

kształcenia odbiorców sztuki.  

 Instytucje objęte badaniem, w opinii osób uczestniczących w jakościowej jego części,  

posiadają unikatowy charakter. Z pewnością odznacza się nim Muzeum Dom Rodziny Jana 

Pawła II w Wadowicach z uwagi na wyjątkowość osoby papieża. Na polu sztuki podobny 

charakter posiada Cricoteka, dedykowana Tadeuszowi Kantorowi – artyście, którego 

twórczość artystyczna wpisuje się już w kanon narodowego dziedzictwa kulturowego. 

Unikatowe jest także Muzeum Lotnictwa Polskiego z racji swojego charakteru i zbiorów, 

jakimi nie dysponuje żadna inna placówka w Polsce. Europejskie Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego posiada natomiast jedną z kilku najbardziej profesjonalnych sal 

koncertowych w Polsce. Badane skanseny i obiekty historyczne: wyjątkowość Parku 

Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Kasztelu w Szymbarku, Miasteczka Galicyjskiego  

w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego wynika z faktu podtrzymywania tradycji  

i kultury regionu. BWA „Sokół” poprzez swoją wyrafinowaną ofertę wystawienniczą 

zaczyna odgrywać coraz bardziej istotną rolę na mapie instytucji wystawienniczych sztuki 

współczesnej.  

 Badane instytucje nie przyczyniły się z reguły do wygenerowania nowych wartości  

w społecznościach lokalnych. Jak wykazała jakościowa część badań, umożliwiły jednak 

odświeżenie i wzmocnienie tych już istniejących. Należą do nich: potrzeba obcowania  

z kulturą wysoką, kulturą ludową i sztuką, z tradycją (w tym tradycją rodzinną 

mieszkańców), z dorobkiem kultury narodowej. W przypadku inwestycji w Parku 

Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, dokonuje się przetransponowanie, często budzącej 

negatywne konotacje, historii związanej z biedą, dyskomfortem związanym z mieszkaniem 

w chatach stanowiących ekspozycję Skansenu w posiadającą pozytywny wydźwięk 

spuściznę regionu. Zbudowanie w Lusławicach Europejskiego Centrum Muzyki  

i udostępnienie jego oferty nieodpłatnie powoduje rozbudzenie w mieszkańcach gminy  

i województwa potrzeby obcowania z muzyką klasyczną oraz muzyką jako taką, także 
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wśród młodzieży. Potwierdza to powstanie w okolicy ECM szkoły muzycznej  

I stopnia a także szeroka sieć współpracy realizowanej z innymi szkołami muzycznymi  

w regionie.  

 Zrealizowane projekty infrastrukturalne stworzyły przestrzeń do kształcenia się 

młodych artystów (ECM w Lusławicach) lub promocji artystów lokalnych, 

zajmujących się sztuką współczesną (BWA „Sokół”, CS Mościce) a także ludową 

(Skansen w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie, Kasztel w Szymbarku, Miasteczko 

Galicyjskie w Nowym Sączu).  

 Zrealizowane projekty miały ogromne znacznie wizerunkowe. Większość 

mieszkańców (91,6%) badanych lokalizacji uważa, że inwestycja podniosła prestiż 

dzielnicy/gminy a 84,6% dostrzega wizerunkowe korzyści dla miasta/gminy wynikające  

z poinwestycyjnej działalności instytucji. Dzięki swojej różnorodności i rozmieszczeniu 

terytorialnemu wpłynęły na wizerunek nie tylko gmin, ale całego województwa jako 

regionu posiadającego bogatą i różnorodną ofertę kulturalną, wpisując się zarówno  

w tradycje artystyczne Małopolski, jak i strategie rozwoju regionalnego. 

 W badaniu jakościowym badani wskazywali również inne instytucje kultury, które w tym 

samym okresie lub nieco później przeszły procesy modernizacyjne. Negowali jednak próby 

interpretacji tego stanu rzeczy jako przyczynowo-skutkowego, w którym badane 

inwestycje mogłyby stanowić dla innych inspirację.  

Wpływ badanych inwestycji na kulturę jest bezpośredni, znaczny, zarówno o charakterze 

lokalnym, jak i ponadlokalnym, w tym ogólnopolskim, a w przypadku m.in. Europejskiego 

Centrum Muzyki, Cricoteki, Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II, Muzeum Lotnictwa 

Polskiego nawet międzynarodowy. Zmiany dotyczą zarówno (w przypadku nowo powstałych 

obiektów) architektury, która ma szansę, co potwierdzają liczne nagrody, zostać kanoniczną na 

poziomie co najmniej ogólnopolskim, jak i oferty, która dzięki inwestycji w każdym  

z analizowanych przypadków poszerzyła zakres (uwzględnienie różnych grup np. dzieci  

i seniorów, zwiększenie ilości, jak i jakości oferty).   

Wpływ na środowisko przyrodnicze 

 Na podstawie analizy materiałów zastanych można stwierdzić, że wszystkie nowo powstałe 

budynki: Cricoteka, MOS, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Europejskie Centrum Muzyki, 

BWA „Sokół”, wykonane zostały w technologii i przy użyciu materiałów naturalnych, 

przyjaznych środowisku. Elementem modernizacji obiektów już istniejących również 

było przybliżenie ich do standardów budownictwa proekologicznego i energooszczędnego 

(np. oświetlenie ledowe, czujniki ruchu).  

 Oceniając wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze, mieszkańcy twierdzili zwykle, 

że w ogóle nie odnotowali takiego wpływu (zwłaszcza jeśli inwestycja realizowana była  

w tkance miejskiej) lub, że był on pozytywny. Pytania z tego zakresu w części jakościowej 

rzadko uruchamiały w badanych refleksję nad wpływem wszelkiego rodzaju inwestycji 

infrastrukturalnych na przyrodę, traktowali je dość dosłownie, odwołując się np. do kwestii 

wyciętego drzewa. Respondenci zwracali także uwagę na fakt większego 

uporządkowania okolic inwestycji, co oceniali pozytywnie. 

 Ze względu na brak szczegółowej wiedzy badanym trudno było odnieść się również do 

tego, czy instytucja stosuje się do zasad recyclingu czy upcyclingu, czy stosuje 

energooszczędne technologie itd. Przedstawiciele samych instytucji wskazywali natomiast 

przede wszystkim na wykorzystanie, tak w fazie modernizacji/budowy, jak i utrzymania 

inwestycji, technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko, jak 

energooszczędne oświetlenie, systemy „inteligentnego budynku” (jak np. w Muzeum 

Lotnictwa Polskiego). Warto jednak zaakcentować pojedyncze głosy respondentów 

zamieszkujących najbliższe otoczenie kilku instytucji, którzy uskarżali się na początku ich 
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funkcjonowania na zwiększenie się poziomu hałasu.  

 Przytaczając wyniki badania ilościowego realizowanego z przedstawicielami środowiska 

biznesu, (biorąc pod uwagę poziom hałasu i ilość odpadów), większość badanych 

przedsiębiorców nie dostrzega wpływu projektów infrastrukturalnych w tym zakresie. 

Jedynie co drugi z badanych zaobserwował wzrost liczby pojazdów w wyniku 

zrealizowanej inwestycji i wynikającego z niej wzrostu zainteresowania placówkami. 

Nieco mniej niż połowa respondentów uważa natomiast, że dzięki inwestycji okolica jest 

czystsza. 

Wpływ badanych inwestycji na środowisko przejawia się raczej poprzez brak negatywnego 

oddziaływania na nie, respektowanie przepisów o ochronie środowiska i zmiany w zakresie 

uporządkowania przestrzeni wokół inwestycji. Obiekty nowo powstałe spełniają obecne 

standardy w zakresie budownictwa z uwzględnieniem dbałości o środowisko. 

Rewitalizacja 

 Rewitalizacja jest istotnym elementem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na 

lata 2011-2020. Jednym z priorytetów w niej zawartych jest ochrona przed degradacją 

wartościowych krajobrazów kulturowych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

Plany rewitalizacyjne odgrywają istotną rolę również w politykach lokalnych. W Strategii 

Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 nacisk położony jest na rewitalizację kulturową 

dzielnic, co Cricoteka i Muzeum Lotnictwa Polskiego, poprzez swą działalność, czynią.  

W Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 jednym z głównych celów operacyjnych jest 

rewitalizacja Mościc. Modernizacja CSM i prowadzona przez nie działalność wpisuje się 

w powyższe plany. Rewitalizacja fasady Muzeum Dom Rodzinny JPII wkomponowała się 

w plany rewitalizacyjne wadowickiego rynku i jego okolic. W Strategii Rozwoju Miasta 

Zakopane na lata 2010-2020 podkreślana jest konieczność ochrony i rewitalizacji 

unikatowego dziedzictwa kulturowego miasta, co projekt realizowany w Muzeum 

Tatrzańskim realizuje. Odnosząc się do Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ plany 

rewitalizacyjne realizuje on poprzez budowę i rewitalizację podmiotów kultury 

nastawionych na pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego, wzbogacanie 

miasta w nowoczesne obiekty w jego centrum. Oba badane w Nowym Sączu projekty 

wpisują się w te założenia. W gminie Zakliczyn plany rewitalizacyjne odnoszą się głównie 

do samego miasta Zakliczyn. Z pewnością ECM w wymiarze społecznym do tej 

rewitalizacji się przyczynia. Gmina Gorlice nie wskazała ani w Strategii Rozwoju na lata 

2007-2013, ani na lata 2013-2020 priorytetów związanych z działaniami 

rewitalizacyjnymi.  

 Choć nie wszystkie projekty miały rewitalizacyjny charakter, ponieważ nie spełniały 

podstawowych kryteriów definicyjnych tzn. nie powstawały na obszarze zdegradowanym 

zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i społecznym, wszystkie projekty zostały 

ocenione przez badanych jako posiadające charakter rewitalizacyjny, przede wszystkim 

w aspekcie infrastrukturalnym, rzadziej -  społecznym.  

 O ile dokumentacja projektowa pozwala potwierdzić, że większość inwestycji osiągnęła 

cele rewitalizacji przestrzeni publicznej, o tyle rewitalizacja społeczna poprzez kulturę stoi 

w przypadku większości z nich pod znakiem zapytania. Często wynika to z faktu, że  

w danej lokalizacji nie zdiagnozowano natężenia problemów społecznych.  

 Nieliczne projekty takie, jak nowy budynek Cricoteki, wpisały się nie tyle w rewitalizację 

społeczną, co w gentryfikację, nie przyczyniając się do łagodzenia negatywnych zjawisk 

społecznych, ale do marginalizowania ich na danej przestrzeni poprzez wywołanie 

odpływu mieszkańców o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.  

 W wyniku inwestycji otoczenie badanych instytucji zyskało nowe funkcje. Teren wokół 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Kasztelu w Szymbarku i Miasteczka 
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Galicyjskiego zyskał funkcję rekreacyjno-wypoczynkową.  Okolice MOS, Cricoteki, 

Domu Rodzinnego Jana Pawła II rozwinęły bazę usługowo-gastronomiczną. Wokół 

Kasztelu w Szymbarki, Skansenu w Zubrzycy Górnej powstały obiekty o funkcji 

agroturystycznej.  

 Działania kulturalne posiadające wymiar rewitalizacyjny, niekoniecznie podejmowane są 

przez instytucje, które realizowały projekty o takim charakterze i należy je uznać raczej za 

rewitalizację „nieplanowaną”. Przykładem może być działalność ECM na rzecz 

społeczności lokalnej w zakresie edukacji muzycznej i integracji społecznej, czy 

integracyjne działania i współpraca z trzecim sektorem Orawskiego Parku 

Etnograficznego. Przedstawiciele badanych instytucji nie wskazywali specyficznych 

działań, których podłożem byłaby rewitalizacja. Odnosili się do programowych zadań 

edukacyjnych realizowanych w placówkach, oferty dla seniorów oraz likwidacji barier 

dostępu do instytucji osób niepełnosprawnych.  

Wpływ na rynek sztuki 

 W świetle wyników badań jakościowych, zwłaszcza w środowisku przedstawicieli samych 

instytucji oraz innych podmiotów działających w sferze kultury można stwierdzić, że 

większość badanych placówek zarówno przed, jak i po inwestycji, nie wywierała 

znaczącego wpływu na rynek sztuki: nie wytwarzano dzieł sztuki, nie odnotowano 

powstania podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją i dystrybucją dzieł sztuki.  

 Większość instytucji prowadzi działalność typowo wystawienniczą, koncentrując się na 

pozyskiwaniu eksponatów, ich renowacji i odpowiedniej ekspozycji (do wyjątków można 

zaliczyć Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie czy Europejskie Centrum Muzyki  

w Lusławicach). Wpływ instytucji na rynek sztuki może mieć jednak charakter 

pośredni. Artyści poprzez promocję w badanych instytucjach kultury, zyskują 

rozgłos, a ich prace dzięki temu mogą podwyższyć swoją wartość rynkową.  

 Wszystkie instytucje deklarowały prowadzenie współpracy z artystami, animatorami 

kultury czy kuratorami. W zależności od tego, w jakich ramach przebiegała ta 

współpraca, osoby te były wynagradzane finansowo lub nie. Przedstawiciele instytucji nie 

byli skłonni do podawania konkretnych kwot wynagrodzenia. Twierdzili, że są to 

standardowe stawki w branży, których nie precyzowali z powodu dużego zróżnicowania 

gaży artystów, uzależnionego od ich dorobku i kompetencji. Część instytucji podkreślała, 

że w swojej codziennej działalności wspiera nieznanych artystów, w tym lokalnych, 

poprzez udostępnienie im przestrzeni dla wystawienia swoich prac, co bywa traktowane 

jako niematerialna gratyfikacja (jak np. BWA „Sokół” w Nowym Sączu). Jeśli instytucje 

posiadają środki na ten cel (np. w ramach projektu unijnego czy ministerialnego), to starają 

się jednak wynagradzać swoich współpracowników.  

 Niektóre instytucje przyczyniają się, w opinii badanych, do rozwoju karier 

artystycznych: czy to przez umożliwianie zaprezentowania swojej twórczości (jak 

Miasteczko Galicyjskie, Kasztel w Szymbarku) czy poprzez ich kształcenie, rozwijanie 

talentów (jak Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach). Tylko niektóre instytucje mają 

programy rezydencji artystycznych: Cricoteka, Europejskie Centrum Muzyki  

w Lusławicach, Galeria BWA „Sokół” w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskie. Miasteczko 

Galicyjskie planuje uruchomienie programu rezydencji. Badani nie potrafili wskazać 

konkretnych efektów wynikających z rezydencji artystów (poza tym, że działania jednej 

z artystek były elementem ekspozycji). Na tym tle wyróżnia się ECM  

w Lusławicach, w którym program rezydencji umożliwia nawiązanie relacji mistrz-uczeń, 

szczególnie cennej dla młodych artystów.  
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Wpływ na instytucje 

 Badani w trakcie wywiadów grupowych wskazywali na skojarzenia z instytucjami przed  

i po inwestycji. Wszystkie skojarzenia świadczą o pozytywnych zmianach wynikających  

z inwestycji. Najczęściej zmiana sprowadzała się do unowocześnienia placówki, która 

wcześniej kojarzyła się ze starością, nienowoczesnością. Skojarzenia często odnosiły się 

również do kubatury budynku oraz jej nowego charakteru w oczach badanych. Analiza 

metafor jakimi opisywane były instytucje wskazywała zazwyczaj na ich prężną działalność 

czy otwartość.  

 Skojarzenia, dotyczące okolic (badanych w ramach analizy aksjologiczno - 

architektonicznej) instytucji wpisują się w tradycyjny sposób myślenia o tkance 

miejskiej, łączą się z tradycją i historią oraz architekturą nawiązującą do klasycyzmu. 

Oryginalnie na tym tle wypadają Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

Cricoteka w Krakowie i Małopolski Ogród Sztuki – Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, 

które zrywają z tradycyjnym sposobem myślenia o tkance miejskiej, na rzecz 

nowoczesności, eksperymentu czy unikatowości. Skojarzenia badanych uczestniczących  

w FGI mają charakter polaryzujący. Przestrzeń wokół badanych instytucji przed 

inwestycją budzi raczej negatywne skojarzenia (zaniedbana, brudna, ciemna, 

zdewastowana), zaś po pozytywne (nowoczesna, zadbana, czysta, uporządkowana) 

 Zrealizowane inwestycje pozytywnie wpłynęły na ten aspekt funkcjonowania 

instytucji jakim jest współpraca międzysektorowa (co przekłada się także na wpływ 

inwestycji na niwelowanie/zmniejszanie barier lokalnego rozwoju) Zdecydowana 

większość instytucji prowadzi szeroką sieć współpracy. Wszystkie instytucje 

deklarowały również prowadzenie kooperacji z innymi instytucjami kulturalnymi  

w regionie (w tym innymi ujętymi w badaniu) oraz artystami oraz animatorami kultury. 

Zwiększone możliwości infrastrukturalne zazwyczaj pozytywnie przekładały się na 

częstotliwość i poziom współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza pozarządowymi, 

które często korzystają ze zmodernizowanych przestrzeni. Z drugiej strony wydaje się, że 

sama inwestycja jest czymś wtórnym wobec kultury organizacyjnej danej placówki, 

sposobu organizacji jej pracy, otwartości jej pracowników na współpracę, zmiany, nowe 

inicjatywy, pomysły zgłaszane przez otoczenie. 

 Inwestycje zwykle pozytywnie wpływały na warunki pracy kadry danej placówki, 

choć często, z powodu „efektu domina” w pozyskiwaniu środków, sprawiały także, że 

pracownicy są bardziej obciążeni obowiązkami związanymi z realizacją licznych 

projektów (choć z drugiej strony zewnętrzne dofinansowane zwiększa potencjał realizacji 

działań). Modernizacja działalności instytucji często była także katalizatorem 

podnoszenia kompetencji przez kadrę, np. w zakresie otwartości placówki na potrzeby 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności czy wiedzy merytorycznej związanej  

z poszerzoną działalnością instytucji. 

 Większość instytucji realizuje różne formy spotkań integracyjnych dla pracowników, 

podczas których nie tylko poruszane są kwestie ściśle związane z działaniem placówki, ale 

również tematy czysto nieformalne.  

 Model zarządzania instytucji na ogół oceniano w samych superlatywach, podkreślając przy 

tym wagę, jaką przykłada nie tylko kadra zarządzająca, ale również pracownicy, do 

nieustannego podnoszenia swoich kompetencji. Wyniki badania wskazują, że szczególnie 

istotne jest podnoszenie kompetencji w dwóch obszarach: merytorycznym (wiedza na 

temat przedmiotu działalności danej instytucji) oraz profesjonalnej obsługi odbiorcy oferty 

(jak np. umiejętności związane z udostępnianiem oferty instytucji osobom  

z niepełnosprawnościami czy dzieciom). 

 Placówki objęte badaniem są otwarte na opinie płynące na ich temat z otoczenia. 
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Różnią się jednak stopniem systematyczności i sposobem zorganizowania, jedne czynią to 

spontanicznie , w sposób mniej formalny (np. podczas otwartych spotkań z odbiorcami, 

wydarzeń organizowanych w placówce), inne w bardziej sformalizowany (np. za 

pośrednictwem ankiet). Zróżnicowany jest także sposób wykorzystywania pozyskanych  

w ten sposób informacji. Bywają one gromadzone na potrzeby opracowania planów działań 

(i wówczas są zwykle zbierane w bardziej ustrukturyzowany sposób), a czasem służą po 

prostu bieżącemu wsparciu i modyfikacji funkcjonowania instytucji.   

 Placówki stosują szerokie spektrum kanałów komunikacji dla promocji zarówno 

instytucja, jak i inwestycji. Przede wszystkim wszystkie placówki stawiają na 

komunikację wirtualną. Korzystają również z promocji w prasie i innych papierowych 

mediach: ulotki i plakaty. Starają się zaciekawiać swoją ofertą radio, rzadziej (szczególnie 

w przypadku placówek ulokowanych peryferyjnie) telewizję. Promocja ta nie ma formy 

reklamy, a raczej prezentacji informacji o ofercie. Pośród przykładów działań 

wykraczających poza standardowo stosowane przez placówki sposoby dotarcia do 

potencjalnego odbiorcy wykazać można, szeroko zakrojoną ogólnopolską kampanię 

medialną (w tym outdoorową) związaną z otwarciem Cricoteki. Centrum Sztuki Mościce 

przygotowało natomiast spot reklamowy promujący instytucję zamieszczony na swojej 

stronie internetowej. Warto podkreślić również, że Kasztel w Szymbarku i BWA Sokół  

w Nowym Sączu posiadają strategię promocji.  

 Realizowane projekty nie przyczyniły się bezpośrednio do zmiany stosunku placówek do 

funkcjonowania w świecie wirtualnym, pośrednio natomiast można mówić o tego rodzaju 

zmianie. Polega ona na konieczności prężnego działania w Internecie, ze względu na stale 

poszerzającą się ofertę instytucji, o której jej przedstawiciele chcą informować możliwie 

najszersze grono odbiorców. Przykładem może być trwająca w czasie badania 

modernizacja strony internetowej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, czy 

umożliwiająca wirtualny spacer po skansenie strona Orawskiego Parku Etnograficznego  

w Zubrzycy Górnej. 

 Choć większość badanych zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej, deklaruje prężne 

działanie za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacji, zdarzało się również  

w niektórych przypadkach obserwować pewne zarzuty dotyczące zbyt słabego promowania 

oferty instytucji (trudno dostępnej dla osób, które same się nią nie zainteresują) lub jej 

zamknięcia na potrzeby lokalnej społeczności (jak w przypadku Muzeum Dom Rodzinny 

Jana Pawła II czy Galerii BWA „Sokół” w Nowym Sączu). 

 Incydentalnie wzmianki o badanych krakowskich instytucjach pojawiają się w tzw. 

mediach lifestylowych (analizie poddano pisma „Twój Styl”i „Cosmopolitan”), głównie 

przy okazji prezentacji ich oferty. We wskazanych pismach pojawiały się również 

informacje o Europejskim Centrum Muzyki, Miasteczku Galicyjskim i Domu Rodzinnym 

Jana Pawła II. Budynki ECM, Cricoteki, MOS-u, BWA „Sokół” były opisywane  

w prestiżowych mediach branżowych poświęconych architekturze.  

 Odbiorcy instytucji kultury informacje na temat oferty placówek zdobywają w 

pierwszej kolejności poprzez tzw. „marketing szeptany”, czyli od rodziny i znajomych, 

w drugiej za pośrednictwem Internetu.  

 Analiza komunikatów medialnych wykazała, że zarówno instytucje, jak i realizowane  

w nich projekty prezentowane są w mediach w sposób pozytywny (informacje mają 

neutralny wydźwięk emocjonalny), ale prezentowane treści przyczyniają się do 

promocji inwestycji. Materiały medialne dotyczące poszczególnych instytucji mają różny 

poziom dotarcia i ekwiwalent reklamowy.  

 W przypadku publikacji na temat MOS, AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 5 415,67 zł, a suma z AVE dla wszystkich komunikatów to  
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2 350 400 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 31 747 osoby. Sumarycznie ujęty poziom dotarcia to  

13 821 679 osób. 

 Odnośnie publikacji na temat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie AVE dla 

pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 5 831,74 zł a zsumowane dla 

wszystkich komunikatów 13 704 597 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczba 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 38 550 osób. Sumarycznie ujęty 

poziom dotarcia to 90 669 977 osób. 

 W publikacjach na temat Cricoteki AVE dla pojedynczych komunikatów 

wynosiło średnio 6 976,07 zł. Sumaryczne dla wszystkich komunikatów  

7 917 843 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych odbiorców 

komunikatów) wynosił 33 418 osób. 

 W przypadku publikacji na temat Małopolskiego Ogrodu Sztuki AVE dla 

pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 6 751 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów 9 700 807 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 28 003 osoby. Sumarycznie 

ujęty poziom dotarcia to 40 239 837 osób. 

 AVE dla pojedynczych komunikatów w publikacjach na temat Renesansowego 

Dworu Obronnego w Szymbarku wynosiło średnio 2 797 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów 1 001 255 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 44 790 osób. Sumarycznie ujęty 

poziom dotarcia to 14 691 085 osób. 

 AVE dla pojedynczych komunikatów w publikacjach na temat Muzeum Domu 

Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II wynosiło średnio 4 890 zł. Sumaryczne 

dla wszystkich komunikatów 2 092 757 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 34 840 osób. Sumarycznie ujęty 

poziom dotarcia to 15 608 190 osób. 

 W przypadku publikacji na temat Orawskiego Parku Etnograficznego AVE dla 

pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 4 094 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów 2 227 268 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 42 286 osób. Sumarycznie ujęty 

poziom dotarcia to 22 918 758 osób. 

 Odnośnie publikacji na temat Centrum Sztuki Mościce AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 1 490 zł. Sumaryczne dla wszystkich 

komunikatów 2 765 425 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych 

odbiorców komunikatów) wynosił 30 059 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 16 945 117 osób. 

 W analizowanych publikacjach na temat Muzeum Tatrzańskiego AVE dla 

pojedynczych komunikatów wynosiło średnio 3 055 zł. Sumaryczne dla 

wszystkich komunikatów 6 769 370 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby 

potencjalnych odbiorców komunikatów) wynosił 37 858 osób. Sumarycznie ujęty 

poziom dotarcia to 40 691 914 osób. 

 W przypadku publikacji na temat MCK BWA „Sokół”  AVE dla pojedynczych 

komunikatów wynosiło średnio 1 417 zł. Sumaryczne dla wszystkich 

komunikatów 5 339 720 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych 

odbiorców komunikatów) wynosił 53 391 osób. 

 W publikacjach na temat Miasteczka Galicyjskiego AVE dla pojedynczych 
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komunikatów wynosiło średnio 2155 zł. Sumaryczne dla wszystkich 

komunikatów 4 141 387 zł. Średni poziom ich dotarcia (liczby potencjalnych 

odbiorców komunikatów) wynosił 43 991 osób. Sumarycznie ujęty poziom 

dotarcia to 86 045 977 osób. 

 We wszystkich badanych instytucjach, zgodnie z deklaracjami ich przedstawicieli, plany 

projektowe zostały w pełni zrealizowane. Świadczą o tym również poddane analizie 

dokumenty kontrolne i sprawozdawcze. Należy jednak nadmienić, że badani w tej części 

wywiadów swobodnych bardzo się dystansowali, odwołując się do ww. dokumentów.  

 Zrealizowane projekty nie przyczyniły się bezpośrednio do sposobów poszukiwania 

przez inwestycje środków zewnętrznych. Przedstawiciele instytucji deklarują, że działały 

na tym obszarze równie prężnie przed realizacją badanych inwestycji, sięgając po środki 

przede wszystkim w konkursach wojewódzkich i ministerialnych (MKiDN). Uzyskanie 

dotacji strukturalnych wpłynęło jednak na wzrost poczucia własnych możliwości  

w kwestii pozyskiwania środków. W tym sensie miało istotny wpływ motywacyjny na 

instytucje. Dotacje podmiotowe przekazywane przez organizatora stanowią podstawę 

funkcjonowania instytucji, pozyskiwane dotacje celowe pozwalają, w głównej mierze, na 

realizację bardziej lub mniej rozbudowanego programu. Każda z badanych instytucji 

startuje w konkursach i pozyskuje tego rodzaju środki.  

 Analizując trwałość wpływu inwestycji, powstałe zmiany można uznać za trwałe. Odbiorcy 

i mieszkańcy dostrzegają, że w wyniku inwestycji zmieniła się zarówno infrastruktura 

(80% wskazań odbiorców), jak i oferta placówek (80,7% deklaracji na temat organizowania 

ciekawszych wydarzeń). Większość instytucji zwiększyła poziom frekwencji w stosunku 

do tej sprzed realizacji projektu.  

Podsumowując wnioski z badań, należy stwierdzić, że poddane analizie instytucje wpływają na 

otoczenie społeczno-gospodarcze. Zakres tego wpływu w przypadku poszczególnych inwestycji 

jest zróżnicowany zarówno pod względem swego charakteru (wpływ społeczny, kulturalny, 

gospodarczy), zasięgu (lokalny, regionalny, ogólnopolski) jak i siły oddziaływania187. Niektóre  

z badanych instytucji, dla przykładu, silnie oddziałują na kulturę, jednak ich wpływ gospodarczy 

jest ograniczony (Centrum Sztuki Mościce), inne wpływają na gospodarkę m.in. poprzez 

generowanie ruchu turystycznego, ale w mniejszym stopniu można dostrzec ich wpływ społeczny 

(Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II). Część inwestycji swą interwencją obejmuje najbliższe 

otoczenie (Centrum Sztuki Mościce) i w konsekwencji pośrednio wpływa na region, inne 

bezpośrednio oddziałują również w skali kraju (wpływ Muzeum dom Rodzinny Jana Pawła II na 

kulturę).  

Należy podkreślić, że każda ze zdiagnozowanych form odziaływania jest w równej mierze istotna  

i stanowi realizację szerszych planów polityk lokalnych. Dlatego warto zaznaczyć, że zrealizowane 

inwestycje są dobrze zaplanowane i adekwatne do potrzeb badanych gmin/miast.  

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, można stwierdzić, że inwestowanie w kulturę, w tym  

w jej infrastrukturę jest opłacalne. Co istotne, część zysków ma charakter na tyle odroczony, 

że można ich oczekiwać dopiero w dłuższym okresie czasu (ich ewaluacja będzie możliwa za 

kilka lat).  

Warto podkreślić także, że skala zmian, jakie zaszły w samych instytucjach (w tym powstanie części 

z nich od podstaw), nie byłaby możliwa bez środków strukturalnych.  

 

                                                           
187 Dla zobrazowania tej różnorodności wykorzystane zostaną dwie najbardziej skrajne w tym względzie instytucje 
Centrum Sztuki Mościce i Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II 
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Rekomendacje 

 Mierzenie opłacalności inwestycji infrastrukturalnych w obszarze kultury wskaźnikami 

makroekonomicznymi nie pozwala na jednoznaczną weryfikację hipotez na temat 

„opłacalności” inwestowania w kulturę. Zostało to wyartykułowane podczas panelu 

ekspertów, do tego rodzaju wniosków skłaniają także wyniki przeprowadzonych badań. 

Wynika to z dwóch podstawowych czynników:  

 niemożności wyabstrahowania, z wielowymiarowej siatki wpływów gospodarczych, 

poszczególnych zmiennych,  

 niebezpośredniości ewentualnego wpływu, zważywszy, że zadaniem instytucji 

kultury, na mocy ustawy, jest realizacja celów niegospodarczych i niezarobkowych. 

Warto tym samym rekomendować zarówno samym instytucjom, jak ich organizatorom 

badanie wpływu projektów z zakresu kultury na gospodarkę regionu poprzez próby 

wskazania wpływów pośrednich, co w bieżącym badaniu starano się uczynić. W tym celu 

warto stosować podejście hipotetyczno-dedukcyjne, czyli zbudować hipotezy na temat 

obszarów potencjalnego wpływu i następnie poddawać je testowaniu. Wówczas należałoby 

podmiotem badań czynić potencjalne grupy, na które wpływ - w zdefiniowanych obszarach 

- może być wywierany, np. pośredni wpływ inwestycji na gospodarkę poprzez rozwój 

turystyki można badać czyniąc przedmiotem badania sektor turystyki, pośredni wpływ na 

kapitał społeczny poprzez podnoszenie kwalifikacji i wiedzy społeczeństwa poprzez 

badanie np. absolwentów i studentów szkół o określonych profilach (artystycznych, 

muzycznych, technicznych). Omawiane badanie mało charakter wieloaspektowy. Warto 

skupić się na pogłębionych badaniach o węższym zakresie problemowym.  

Dla rzetelnego zobrazowania wpływu w badanym zakresie konieczne jest prowadzenie 

długofalowego i wieloaspektowego monitoringu z racji na fakt, że wpływ instytucji kultury 

i zmian w nich zachodzących na otoczenie może mieć i zapewne ma charakter odroczony.  

Warto również nie tracić z pola widzenia faktu, że publiczne instytucje kultury nie są 

podmiotami gospodarczymi, „niefetyszyzowanie”, używając bezpośrednio języka jednego 

z uczestników panelu eksperckiego, wpływu kultury na gospodarkę. 

 W większości przypadków ujęte w omawianym badaniu inwestycje są zbyt małe,  

a w konsekwencji ich zasięg i siła odziaływania niewystarczające, aby wywierać znaczny, 

dający się uchwycić statystycznie wpływ na otoczenie. W celu lepszego jego 

zwymiarowania należy badać duże i strategiczne inwestycje. 

 Zaleca się , by przy analizie „opłacalności” inwestycji brać w pierwszej kolejności pod 

uwagę kwestie społeczne, związane przede wszystkim z budowaniem kapitału społecznego, 

między innymi dlatego, że w wymiarze długofalowym mogą przekładać się one na zysk 

ekonomiczny. 

 Na podstawie wyników badań, w nawiązaniu do powyższego punktu, celowym jest 

utrzymanie tendencji polegającej na coraz szerszym otwieraniu się instytucji na potrzeby 

odbiorcy „niewyrobionego” jako uczestnik kultury. Zaleca się w szczególności otwartość 

na potrzeby najmłodszego pokolenia, jako działanie będące inwestycją  

w wychowywanie przyszłych odbiorców kultury, ale i szerzej - w kapitał ludzki  

i społeczny, stanowiące niezbędny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Instytucje 

powinny spróbować przemyśleć swoją rolę jako „dostarczyciela” oferty dla najmłodszego 

pokolenia i całych rodzin - zarówno z perspektywy dzieci, jak i ich rodziców, podobnie, 

jak z powodzeniem czynią to podmioty komercyjne (galerie handlowe, kina itp.). Należy 

rozważyć, jakie czynniki przyciągną do instytucji dzieci (a co za tym idzie, rodziców, 
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zwłaszcza tych z grupy „niewyrobionych” uczestników kultury), a jakie będą istotne dla 

samych rodziców (zarówno „wyrobionych”, jak i „niewyrobionych”), biorąc pod uwagę 

zarówno funkcję promowania treści kulturowych, jak i funkcję rozrywkową, edukacyjną, 

wypoczynkową. Prowadząc działania edukacyjne, warto pomyśleć także o badaniach 

panelowych odbiorców, które mogłyby stanowić punkt wyjścia do oceny pośredniego 

wpływu edukacji kulturalnej na gospodarkę, kulturę, czy też samą instytucję kultury. Tylko 

w ten sposób możliwe jest uchwycenie zmiany społecznej. 

 W przypadku części badanych instytucji, zarówno one same, jak i ich otoczenie 

infrastrukturalne nie gwarantuje zaspokajania potrzeb odbiorców związanych m.in.  

z konsumpcją czy odpoczynkiem. Jest to powodem dyskomfortu zwiedzających. Badanie 

wykazało deficyt w tym obszarze. Proponuje się zatem instytucjom zwrócenie uwagi na 

polepszenie infrastruktury gastronomicznej w lub wokół części instytucji kultury. 

Poziom wydatków turystów można by podnieść, gdyby w otoczeniu badanych instytucji 

podjąć działania na rzecz zachęcenia podmiotów gospodarczych do obudowania oferty 

placówek zapleczem komercyjnym. O ile zaplecze to jest rozwinięte w centrum Krakowa, 

czy w Wadowicach, istnieją instytucje takie jak Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

czy Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, wokół których nie rozwinęła 

się w ogóle oferta komercyjna obudowująca działalność instytucji. Warto rozważyć 

stworzenie przez jednostki organizacyjne preferencyjnych warunków (np. obniżenia 

kosztów najmu lokali) dla podmiotów, które mogłyby tego rodzaju działalność w otoczeniu 

instytucji kultury podjąć 

 Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że frekwencja części z badanych placówek nie 

gwarantuje wystarczającej liczby klientów, by zapewnić sukces ekonomiczny 

przedsięwzięcia. Niektóre instytucje funkcjonują w trybie sezonowym budując swoją 

frekwencję np. głównie w okresie wakacyjnym. Należy zatem pomyśleć o tego rodzaju 

inwestycjach w sposób bardziej sieciujący i wieloaspektowy, tak by odbiorcy instytucji 

kultury nie stanowili jedynej grupy odbiorców potencjalnych inwestycji. Można również 

rozważyć zapewnienie omawianych usług jedynie w okresie wzmożonego ruchu 

turystycznego w placówkach, poprzez wynajem przestrzeni pod tzw. gastronomię mobilną 

(wózki z kawą, foodtracki, stoiska z regionalnymi produktami spożywczymi  

o odpowiednio długim terminie ważności). Dla zapewnienia rentowności, w niektórych 

instytucjach, takich jak np. Kasztel w Szymbarku, czy Etnograficzny Park Krajobrazowy 

w Zubrzycy Górnej, można rozszerzyć ofertę dla grup zorganizowanych (w cenę biletu 

włączając regionalną przekąskę w postaci np. regionalnego serka czy chleba ze smalcem, 

o którym mówiono podczas FGI) 

 Warto wykorzystać i promować zrealizowane projekty infrastrukturalne jako „punkty 

spotkań ludzi” rozumiane w sensie dosłownym, jako przestrzenie służące wspólnemu 

spędzaniu czasu (służyłoby to konsolidowaniu społeczności lokalnych wokół instytucji, 

jednak w tym przypadku konieczne jest stworzenie/wydzielenie takiej przestrzeni w tych 

instytucjach, w których jej nie ma), ale i w wymiarze bardziej symbolicznym. Uczestnicy 

panelu dostrzegają bowiem w omawianych instytucjach i im podobnych inwestycjach 

potencjał do sieciowania, budowania kapitału społecznego tzw. pomostowego, który 

pozwala spotkać się kulturze z nauką, technologią i biznesem. Tym bardziej, że większość 

badanych inwestycji, w opinii respondentów, wyróżnia się swoją architekturą  

z otoczenia. Ma zatem potencjał przyciągania, budzenia zainteresowania. Z takich miejsc, 

jako mobilnego miejsca pracy, mogą korzystać przedstawiciele sektora kreatywnego, czy 

jako miejsca relaksu rodzice z dziećmi, czy osoby starsze.  

 Istotne jest równoważenie w politykach kulturalnych Małopolski potrzeb turystów  

z potrzebami mieszkańców. Szczególnie, jak podkreślali uczestnicy panelu eksperckiego, 

jest to istotne w mniejszych miejscowościach, w których brakuje instytucji kultury. Dlatego 

rekomenduje się kładzenie dużego nacisku na ofertę skierowaną do okolicznych 
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mieszkańców placówek. Należy przy tym położyć szczególny nacisk na kwestię 

budowania poczucia przynależności i dumy z miejsca zamieszkania, z lokalnej 

kultury, co pozwoli instytucji dobrze zakorzenić się w społeczności, sprawić, że stanie 

się jej ważną częścią, co będzie sprzyjać m.in. pozyskiwaniu dodatkowych środków na 

działania i efektywniejszej ich realizacji. 

 Zasadne jest podtrzymywanie wspierania odważnych, posiadających rozmach 

inwestycji architektonicznych, ponieważ stanowią one przedmiot dumy mieszkańców i 

budują wizerunek Małopolski jako województwa nowoczesnego i uporządkowanego 

estetycznie.  

 W politykach kulturalnych trzeba uwzględniać fakt, że poza niezaprzeczalnymi 

korzyściami dla samych instytucji wynikających z realizowanych inwestycji, ich obsługa  

i utrzymanie generuje koszty, a także stanowi wyzwanie dla kadry, by efektywnie 

wykorzystać stworzone możliwości infrastrukturalne. Na etapie strategicznego planowania 

inwestycji jednostki powinny uwzględniać fakt, że w chwili wykorzystania środków 

strukturalnych, instytucje powinny nie tylko zachować ciągłość działania, ale nadal 

rozwijać się. Otrzymane środki i zrealizowane inwestycje nie stanowią jedynie celu samego 

w sobie, a punkt wyjścia do dalszych zmian. Inwestycja infrastrukturalna powinna 

pociągnąć za sobą inwestycję w kapitał ludzki poprzez choćby szkolenia pracowników, 

wizyty studyjne do ośrodków w Polsce i zagranicą, które z powodzeniem przeprowadziły 

podobne modernizacje.  

 Inwestowanie we flagowe instytucje Małopolski może przynieść zysk ekonomiczny. 

Zdaniem uczestników panelu polityka publiczna powinna być nakierowana jednak na 

wspieranie mniejszych inwestycji o charakterze lokalnym w celu wspierania 

dziedzictwa kulturalnego regionu.  

 Inwestycje powinny również być rozproszone terytorialnie, by zapobiegać 

marginalizacji obszarów zagrożonych peryferyzacją. Jest to także uzasadnione  

w świetle zdiagnozowanych w badaniu niezbyt wysokich, wymagających ciągłego rozwoju, 

kompetencji instytucji do nawiązywania trwałej, efektywnej współpracy na poziomie 

lokalnym. Wspólne projekty o mniejszej skali, skoncentrowane wokół tego, co bliskie 

lokalnym instytucjom, organizacjom, mieszkańcom, mogą być „poligonem 

doświadczalnym” dla budowania stabilnej kooperacji na szerszą skalę. 

 Uczestnicy panelu eksperckiego podkreślają konieczność deterytorializacji polityki, 

łączenia polityk miejskich i wojewódzkich w celu wspierania kultury w regionie. Jest 

to tym istotniejsze, że w jakościowej części badania pojawiały się opinie, wyrażane przez 

przedstawicieli instytucji kultury, jak i samorządów lokalnych, świadczące o tym, że 

podporządkowanie instytucji samorządowi województwa bywa przyczynkiem do 

tworzenia - nawet nieintencjonalnie - podziałów na „nasze”, lokalne instytucje kultury oraz 

instytucje wojewódzkie. Nie sprzyja to nawiązywaniu współpracy i tworzeniu dobrego 

klimatu dla funkcjonowania instytucji na poziomie lokalnym.   

 Polityki publiczne powinny wspierać działania sieciujące, w celu silniejszego włączania 

działalności instytucji w życie potencjalnych odbiorców. Przykładem dobrych praktyk  

w tym zakresie jest planowana budowa Małopolskiego Centrum Nauki w sąsiedztwie 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.  

 Popularyzacja działań instytucji kultury, rozszerzanie grona ich odbiorców, może się 

dokonywać również poprzez wspieranie współpracy instytucji ze szkołami i innymi 

placówkami wychowawczo-edukacyjnymi. W świetle wyników badania współpraca ze 

szkołami dla wielu instytucji jest podstawową siecią współpracy w ogóle (jak  

w przypadku Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach czy Muzeum Lotnictwa Polskiego  

w Krakowie, Orawskiego Parku Etnograficznego). Tego rodzaju sieciowanie stanowi 
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inwestycję w przyszłość (w tym w tworzenie grupy przyszłych odbiorców oferty 

kulturalnej) nie tylko swojej instytucji, ale instytucji kultury w ogóle.  

 Wyniki badań wskazują na podejmowanie współpracy pomiędzy instytucjami w regionie, 

nawet znajdującymi się w znacznej odległości terytorialnej. Istotne jest wspieranie przez 

organizatora instytucji kultury współpracy pomiędzy nimi w celu wypracowania wspólnej, 

wieloaspektowej oferty kulturalnej Małopolski.   

 Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi zarządzających instytucjami, w których 

realizuje się inwestycje na ich promocję. O tym jak istotna jest promocja mówiono podczas 

panelu ekspertów, ale ten aspekt jest silnie widoczny także w wynikach badań ilościowych 

i jakościowych (np. średnio co drugi ankietowany mieszkaniec nie dostrzegł żadnych 

zmian w związku z realizacją badanych inwestycji). Warto podkreślić, że w tym obszarze 

wiele badanych placówek posiada braki. Należy podjąć działania w celu zmobilizowania 

instytucji do podejmowania stałych działań promocyjnych i usprawnienia komunikacji  

z otoczeniem. Instytucje powinny zadbać o stworzenie nowoczesnych, przejrzystych stron 

internetowych, które będą stale aktualizowane, a także prowadzenie szeroko zakrojonej 

działalności w mediach społecznościowych, które również mogą pełnić funkcję integrująca 

społeczność. Instytucje powinny dysponować w tym celu wyodrębnionymi zasobami 

(ludzkimi, w miarę możliwości także finansowymi), ponieważ działania w obszarze 

promocji wymagają stałego monitorowania zmian otoczenia. Dotyczy to przede wszystkim 

działań skierowanych do najmłodszych odbiorców (uczniów, studentów), którzy są 

trendsetterami w dziedzinie nowych mediów i komunikacji w świecie wirtualnym. Jest to 

szczególnie istotne, gdyż dla najmłodszych pokoleń właściwie nie istnieje już rozdział 

pomiędzy tzw. światem realnym i wirtualnym. To ten drugi jest ich głównym obszarem 

komunikacji.  

 Równocześnie instytucje powinny kłaść większy nacisk na promowanie swoich 

wydarzeń poza Internetem. W przypadku niektórych placówek pojawiały się sygnały na 

temat braku informacji o wydarzeniach odbywających się w nich zarówno w mediach, jak 

i w samych placówkach. Praktyczną wskazówką dla lepszego promowania oferty instytucji  

w przestrzeni publicznej może być m.in. wykorzystywanie, wzorem działań 

marketingowych, tzw. kampanii teaserowych, opartych na elemencie tajemnicy 

intrygującej odbiorcę. Wydaje się, że w przypadku instytucji kultury, zwłaszcza tych, dla 

których istotną wartością jest kreatywność, tego rodzaju narzędzia promocji są 

odpowiednie i mają potencjał przyciągania do nich nowych osób.  

 W przypadku niektórych instytucji kluczowe jest również doprecyzowanie ich wizerunku 

i linii programowej. Jest to szczególnie ważne w ośrodkach miejskich, w których 

instytucje muszą konkurować z wieloma innymi i powinny dołożyć starań, by przebić się 

przez tzw. szum medialny ze swoją ofertą. W szczególności dotyczy to działań 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki i Cricoteki. W przypadku pierwszej z nich odbiorcy nie 

utożsamiają instytucji z Teatrem im. J. Słowackiego i budowanie spójnego wizerunku obu 

obiektów wydaje się niemożliwe, a próbuje się to czynić np. poprzez wspólną stronę 

internetową. Problem dotyczy również samego Małopolskiego Ogrodu Sztuki i trudności 

w określeniu, jaki charakter pełni instytucja, do kogo kieruje swoją ofertę. Jej 

interdyscyplinarność, która może stanowić atut, póki co bardziej sprowadza się do nijakości. 

Ponieważ obiekt jest niezwykle interesujący architektonicznie i sama jego architektura 

skupia uwagę turystów, warto pomyśleć o ofercie stałej dla tej grupy odbiorców np.  

w postaci wystaw. W przypadku Cricoteki zastrzeżenia odbiorców budzi brak jasnego 

przekazu, w jaki sposób instytucja planuje zachowywać twórczość Tadeusza Kantora, albo 

inaczej, na ile zamierza być progresywna.  

 Niezwykle istotne jest również budowanie świadomości miejsca w instytucjach, które 

otrzymują dofinansowanie. Zasugerowane wyżej działania promocyjne w instytucjach 
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wymagają zewnętrznego wsparcia m.in. finansowego, aby dało się osiągnąć zakładane 

efekty wizerunkowe. Do inwestowania należy podchodzić przekrojowo, uwzględniając 

również marketing miejsca i szeroką promocję zarówno inwestycji, jak i instytucji.  

 Jeśli chodzi o rewitalizację należy podkreślić, że dotyczy ona w wymiarze materialnym 

przestrzeni zdegradowanych i towarzyszy jej rewitalizacja społeczna. Kultura pełni 

istotną rolę w procesach rewitalizacyjnych. Uczestnicy panelu podkreślają konieczność 

rewitalizowania całych obszarów i podejmowania rzeczywistych konsultacji społecznych 

prowadzonych działań. Dlatego ważne jest, by podejmować działania stymulujące również 

podmioty okoliczne zarówno do współpracy z instytucjami, jak pomiędzy sobą.  

 Wyniki badania wskazują, że modernizacja instytucji w niewielkim stopniu przełożyła się 

na społeczny wymiar rewitalizacji. Jest to podstawa dla rekomendacji, aby instytucje  

w większym stopniu otwierały się na potrzeby osób zmarginalizowanych (w tym we 

współpracy z podmiotami statutowo zajmującymi się ich wspieraniem) - jako działania 

stanowiące inwestycję w kapitał ludzki i społeczny. Badanie wskazuje, że szczególnie 

duży potencjał może mieć tutaj współpraca nawiązywana z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz i w środowisku osób, które doświadczają barier uczestnictwa w życiu 

społecznym, w tym kulturalnym. Jest to tym ważniejsze, że w ramach realizowanych 

inwestycji duży nacisk położono na kwestie dostępności, w tym dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

 Istotne jest, by już na etapie aplikowania o środki instytucje konsultowały swoje plany  

z mieszkańcami i lokalnymi liderami. Niezwykle istotne jest rzetelne zdiagnozowanie 

ich potrzeb, oczekiwań, ale i potencjału, który można włączyć w realizowane projekt. 

W badaniu jakościowym instytucje miały problemy ze wskazaniem podmiotów 

zewnętrznych, które byłyby w jakikolwiek sposób zaangażowane w proces aplikacyjny. 

Włączenie społeczności lokalnej, choćby poprzez konsultowanie planów inwestycyjnych, 

czy rzetelne analizy popytu, na tak wczesnym etapie, pozwolą na większą integrację jej 

wokół instytucji i projektu, ułatwiając nie tylko jego realizację, ale zwiększając 

efektywność i skuteczność działań instytucji w ogóle.  

 Ponieważ idea mostów pomiędzy kulturą a biznesem wciąż nie ma jeszcze charakteru  

w pełni wdrożeniowego w praktyce działań zarówno instytucji kultury, jak  

i przedstawicieli biznesu, należy postawić na promowanie tego rodzaju współpracy na 

poziomie gmin, szczególnie w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich i stworzyć grunt 

do bezpośredniej komunikacji przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji 

kultury, która pozwoli każdej ze stron przedstawić swoje potrzeby, oczekiwania  

i możliwości. Praktycznym narzędziem wdrażania tego rodzaju postulatów może być 

tworzenie partnerstw lokalnych wokół konkretnych, zdiagnozowanych na poziomie 

lokalnym wyzwań, zwłaszcza w obszarze dobra wspólnego. Pozytywne doświadczenia 

związane z realizacją nawet niedużego, ale przynoszącego widoczne efekty projektu, mogą 

być zaczątkiem szerszej współpracy. Wiodącą rolę w tym zakresie powinny odgrywać 

samorządy lokalne, jako instytucje posiadające najszerszy ogląd sytuacji społeczno-

gospodarczej oraz dysponujące legitymacją do inicjowania procesów rozwojowych. 

Przykładami tematów, wokół których można budować tego rodzaju partnerstwa, mogą być: 

estetyka przestrzeni publicznej (murale, zieleń miejska), komfort jej użytkowania 

(wyparcie samochodów z centrów miast, promowanie komunikacji pieszej, rowerowej, 

miejskiej, ekologia, zrównoważona zabudowa), nowe, aktywizujące formy spędzania czasu 

wolnego (interwencje miejskie, teatr uliczny, slamy poetyckie), wydarzenia 

międzykulturowe (związane z bieżącymi przemianami, jak np. szeroki napływ ludności 

ukraińskiej do Polski), wszelkie wydarzenia lokalne o charakterze sąsiedzkim, 

wspólnotowym, w tym wydarzenia ożywiające przemijające już tradycje (co  

z powodzeniem realizowane jest m.in. w Orawskim Parku Etnograficznym). 



 

681 

 Należy kontynuować szeroko zakrojone działania na rzecz mobilizowania instytucji 

kultury do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym europejskie. Proponowane kierunki 

wdrożenia rekomendacji: wskazywanie dobrych praktyk, w tym zwłaszcza zagranicznych 

(z uwagi na wysoki poziom rozwoju małopolskich instytucji kultury warto dokonywać 

benchmarkingu międzynarodowego); podkreślanie możliwości dokonywania montażu 

finansowego przy realizacji projektów (uzupełnianie projektów infrastrukturalnych 

projektami miękkimi) oraz aplikowania o środki w formule partnerskiej (co często jest 

kryterium podwyższającym ocenę wniosku, a także generuje nowe pomysły i kierunki 

rozwoju instytucji).  

 Instytucje kultury powinny otrzymać wsparcie organizatora, a także samodzielnie dążyć do 

rozwoju kompetencji związanych z fundraisingiem, zwłaszcza ukierunkowanym na 

darczyńców (patronów, mecenasów) biznesowych, ale i indywidualnych Jak wskazują 

wyniki badania, mogą oni stanowić alternatywę wobec środków publicznych, w tym 

unijnych. Wymaga to jednak podniesienia umiejętności formułowania misji i wizji 

instytucji (które, w świetle wyników badania, wciąż wymagają doskonalenia), 

stanowiących podstawę dla tworzenia komunikatów fundraisingowych, zarówno na 

potrzeby szeroko zakrojonych kampanii fundraisingowych, jak i budowania 

zindywidualizowanej relacji z potencjalnymi darczyńcami.   

 



 

 682 

 nr strony 

Aneks 

Metodologia badań - opis szczegółowy 

Analiza Desk Research 

Ukazanie teoretycznego kontekstu realizowanych projektów oraz badanych instytucji, na 

przestrzeni lat 2007-2016. Konieczne było zatem wnikliwe zapoznanie się z lokalnymi strategiami 

rozwoju poszczególnych miejscowości włączonych do próby badawczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020. Ponadto, analizie 

zostały poddane dokumenty dotyczące poszczególnych badanych projektów - począwszy od 

wniosków aplikacyjnych, poprzez studia wykonalności oraz raporty z ich realizacji, po rozliczenia 

merytoryczne i finansowe, a także raporty i dokumenty ilustrujące bieżące funkcjonowanie 

badanych instytucji. 

Pozyskane, na podstawie zaprezentowanych źródeł danych (por. Zakres źródeł ujętych w analizie 

desk research), materiały, odnoszące się bezpośrednio do analizowanego problemu lub do 

pokrewnych mu zagadnień, zostały szczegółowo rozpatrzone w zakresie możliwości wyodrębnienia 

kluczowych informacji niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze,  

a w konsekwencji także i do rzetelnego opracowania raportu. Analiza została wykonana przez zespół 

pod kierownictwem Agnieszki Papis (pracownik BBS Question Mark). 

Kolejną techniką wykorzystaną w realizacji projektu, była analiza komunikatów medialnych. Ten 

etap badania realizowany był w oparciu o analizę merytoryczną, logiczną oraz emocjonalną 

przekazów. Ilościowy charakter analizy został prowadzony w oparciu o poszczególne elementy, 

takie jak: rodzaj medium, liczbę źródeł, wydźwięk emocjonalny, zasięg oraz rozkład informacji  

w czasie, dotarcie do potencjalnych odbiorców, tematykę, potencjał promocyjny i zweryfikowany 

ekwiwalent reklamowy. W zakresie jakościowym natomiast, analiza została zrealizowana pod 

kątem trendów, zależności między obszarami komunikacji, a także identyfikacji obszarów 

użytecznych pod kątem tworzenia pożądanego wizerunku w mediach. Analiza komunikatów 

medialnych została przeprowadzona pod kątem 6 haseł: projekt, inwestycja, kultura, miejsce, 

mieszkańcy, wydarzenie, powiązanych z każdą z badanych instytucji i obejmuje z reguły nieco 

ponad 100 komunikatów dotyczących każdego projektu (obecnych w prasie, internecie, mediach 

społecznościowych, w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie badanego projektu do końca 

2016 roku), dając łączną liczbę 1 160 komunikatów włączonych do próby. W doborze powyższych 

haseł kierowano się motywem dotarcia do komunikatów medialnych opisujących badaną instytucję 

oraz projekt zarówno w czasie realizacji inwestycji, po jej zakończeniu, jak  

i dotyczących bieżących działań placówki. Istotne z perspektywy problematyki badawczej było 

ujęcie możliwie szerokiego spektrum wiadomości publikowanych w mediach zarówno pod 

względem ram czasowych, jak i charakteru komunikatów. Analizę zrealizował zespół pod 

kierownictwem eksperta ds. analiz medialnych Karoliny Szczepaniak (doktorant Zakład Metod i 

Technik Badań Społecznych UŁ, pracownik BBS Question Mark).  

W miejscowościach, w których funkcjonują badane instytucje, zrealizowana została także analiza 

bazy REGON w zakresie liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych oraz organizacji 

pozarządowych, a także merytorycznego obszaru ich działalności. W powyższym etapie 

uwzględniono podmioty powołane w czasie od rozpoczęcia projektu, do końca 2017 roku. Analizę 

wykonała dr Aleksandra Podkońska (pracownik Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO i BBS 

Question Mark) 

Badanie ilościowe realizowano techniką PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview),  

tj. indywidualnych, przeprowadzanych bezpośrednio z badanymi wywiadów kwestionariuszowych, 
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a także CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interview) - wywiadów realizowanych  

z respondentami przy pomocy urządzeń mobilnych, a także CATI (ang. Computer Assisted 

Telephone Interview). 

Terenowe badanie ilościowe objęło kilka etapów, co wynika z charakterystyki grup, które zostały  

w nim ujęte. Mając na uwadze ich specyfikę, do realizacji badania wybrano różnorodne techniki 

służące jak najlepszemu dostosowaniu narzędzi do potrzeb danej grupy. 

W tej części projektu zakładano przeprowadzenie badania w 11 wskazanych instytucjach kultury na 

terenie województwa małopolskiego, w liczbie 120 ankiet PAPI lub CAPI z odwiedzającymi daną 

instytucję, co miało łącznie składać się na sumę 1 320 wywiadów kwestionariuszowych.  

W rzeczywistości zrealizowano 1 338 wywiadów metodą PAPI z odbiorcami instytucji ujętych  

w projekcie.  

Drugi etap badania ilościowego (PAPI lub CAPI), zrealizowano w pobliżu 11 wskazanych instytucji 

kultury, gdzie skoncentrowano się na osobach mieszkających w otoczeniu tychże instytucji. Próba 

badawcza, podobnie jak w poprzedniej części, miała wynosić 120 respondentów na dany obszar, 

dając łącznie 1 320 wypełnionych ankiet. Suma zrealizowanych wywiadów kwestionariuszowych 

w tej części badania była jednak wyższa - wynosiła 1 345 ankiet. Analizy ilościowe wykonał Kamil 

Frede (pracownik BBS Question Mark). 

Kolejna z części badania ilościowego, stanowiła 15 wywiadów realizowanych metodą CATI, czyli 

wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Technika została wykorzystana  

w badaniu reprezentantów środowiska biznesu: właścicieli lub upoważnionych pracowników firm 

z uwzględnieniem podziału na mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa (łącznie 10 

wywiadów), a także przedstawicieli firm, których działanie jest bezpośrednio związane  

z działaniem badanej instytucji (5 wywiadów). Łączna suma przeprowadzonych w tej części 

wywiadów to 165. Podmioty włączone do próby badawczej zostały wyłonione na podstawie Bazy 

Internetowej Regon oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do 

niniejszej części badania, zrekrutowani zostali przedstawiciele firm funkcjonujących na terenie 

badanej gminy, zachowując możliwie zróżnicowany poziom klasyfikacji działalności (PKD) - na 

poziomie grup. Wielkość firm została oszacowana na podstawie portalu money.pl (gdzie zawarte są 

informacje na temat liczby miejsc zatrudnienia w przypadku wielu funkcjonujących firm), natomiast 

podstawową informacją uprawniającą do przeprowadzenia wywiadu z danym respondentem, było 

rekrutacyjne zadawane w celu weryfikacji wielkości firmy, na początku każdego wywiadu CATI. 

Reprezentanci firm, których działalność jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem badanej 

instytucji, zostali wybrani na podstawie analizy Biuletynu Informacji Publicznej (zamówienia 

publiczne danego podmiotu kultury) oraz w oparciu o informacje uzyskane podczas wywiadów 

pogłębionych z przedstawicielami instytucji kultury. W przypadku osób podejmujących 

bezpośrednią współpracę z instytucją, nie gwarantowano uzyskania poziomu zróżnicowania ze 

względu na wielkość oraz klasyfikację podmiotu. W przypadku gdy badany sam zaproponował 

podczas próby realizacji wywiadu zmianę techniki, dopuszczono realizację badania w technice 

CAWI, czyli przesłanie badanemu linka umożliwiającego realizację wywiadu w formie 

internetowej. Sytuacja dotyczyła zaledwie kilku przypadków. Analizy ilościowe wykonał Kamil 

Frede (pracownik BBS Question Mark). 

Następny etap badania ilościowego dotyczył czterech instytucji kultury wyłonionych w toku 

analizy desk research, które potencjalnie w największym stopniu wpłynęły na lokalny rynek 

nieruchomości. Analizie zostały poddane ceny nieruchomości znajdujących się w otoczeniu 

badanej instytucji od momentu zainicjowania projektu do końca 2017 roku. Dane do analizy 

pozyskiwano w dwóch etapach. Po pierwsze, zgromadzone zostały na podstawie informacji 

zamieszczonych na stronie internetowej zajmującej się monitorowaniem rynku nieruchomości: 

ceny.szybko.pl, Po drugie, pozyskane zostały z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, 

prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Na tym etapie zostały wyłonione  
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4 instytucje, takie jak: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie  

w Zakopanem, Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w 

Nowym Sączu. Analiza została wykonana przez Katarzynę Księżopolską (doktorant Zakład Metod 

i Technik Badań Społecznych UŁ, pracownik BBS Question Mark).  

Kolejną część projektu objęła realizacja łącznie 600 wywiadów kwestionariuszowych, po 150  

w każdej z następujących instytucji: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II  

w Wadowicach, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 

Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Kwestionariusze wykorzystane w tym etapie badania, 

przygotowane zostały z uwzględnieniem metody pomiaru gotowości do zapłaty - WTP (willingness 

to pay). Analizy ilościowe wykonał Kamil Frede i Dominika Bartold (pracownicy BBS Question 

Mark). 

Do próby badawczej zostali włączeni przedstawiciele dwóch grup: osób odwiedzających badaną 

instytucję, a także osób niekorzystających z jej oferty.  

W ramach badania jakościowego, zrealizowano 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(ang. IDI - individual in - depth interview) dla każdej z instytucji ujętej w badaniu. Narzędzie 

przygotowane na potrzeby realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych miało charakter 

scenariusza wywiadu, właściwego dla metodologii tego typu badań. Poszczególne zakresy 

tematyczne wprowadzono w modułach podzielonych na bloki. Zakres treści, których pozyskanie 

zagwarantowało zastosowanie scenariusza podczas badania, zostało wprowadzone w formie 

ogólnych pytań problemowych, wyodrębniających poszczególne moduły oraz bloki. 

Do próby badawczej włączeni zostali następujący respondenci:  

 2 reprezentantów badanej instytucji, bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektów, 

 4 przedstawicieli podmiotów gospodarczych funkcjonujących w pobliżu instytucji (po 2 

reprezentantów podmiotów działających od rozpoczęcia projektu oraz 2, których 

działalność ściśle wiąże się merytorycznie z badaną instytucją), 

 2 osoby zaangażowane w działania organizacji pozarządowych, samorządowych lub 

lokalnych liderów podejmujących współpracę z daną instytucją kultury, 

 1 przedstawiciel samorządu lokalnego, zajmujący się obszarem kultury, 

 1 przedstawiciel samorządu lokalnego, odpowiedzialny za rozwój miejscowości/gminy. 

Łączna suma przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych wyniosła 110.  

Drugą techniką zastosowaną w omawianym etapie był zogniskowany wywiad grupowy (ang. FGI 

- Focus Group Interview), tzw. fokus. Uczestnicy sesji fokusowych są starannie selekcjonowani pod 

względem określonych cech, np. przynależności do danej zbiorowości. W ramach projektu 

zorganizowane zostało 1 spotkanie fokusowe, z przedstawicielami życia kulturalnego w każdej z 

badanych miejscowości. Grupy włączone do badania liczyły od 5 do 9 respondentów. Analizę 

jakościową przeprowadziła dr Aleksandra Podkońska (pracownik Instytutu Spraw Obywatelskich 

INSPRO i BBS Question Mark). 

Trzecią z wykorzystanych technik podczas realizacji badania była obserwacja uczestnicząca.  

W ramach niniejszego projektu, obserwacje realizowano w dwóch etapach: 

 podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez badaną instytucję (w liczbie 2 obserwacji 

w trakcie 2 wydarzeń), 

 w okresie, gdy instytucja nie organizuje żadnych wydarzeń (w liczbie 4 obserwacji 

realizowanych co najmniej raz podczas weekendu, raz w ciągu tygodnia, przy czym 

dwukrotnie w godzinach przedpołudniowych oraz dwukrotnie w popołudniowych). 
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Czas każdej obserwacji prowadzonej w trakcie wydarzeń, wyniósł od 2 do 4 godzin (w zależności 

od czasu trwania danego wydarzenia), natomiast w przypadku okresu, w którym eventy się nie 

odbywają - co najmniej godzinę . Obserwacje realizowano w oparciu o przygotowane wcześniej 

karty obserwacji, które umożliwiły w sposób precyzyjny i uporządkowany uwzględnienie 

wszystkich obszarów istotnych dla problematyki badania. Za główne cele powyższej techniki 

przyjęto pogłębienie wiedzy na temat stosunku respondentów do instytucji oraz korzystania z jej 

oferty, a także bezpośredniego otoczenia badanego podmiotu. Opracowanie materiału z obserwacji 

wykonały ekspertki ds. badań jakościowych Agnieszka Papis i Agnieszka Sundecka (pracownice 

BBS Question Mark). 

Czwartą z technik wykorzystaną na tym etapie badania, była analiza ekspercka oparta na wiedzy  

z zakresu historii sztuki, architektury, kompozycji przestrzeni, kultury. Jej celem była analiza 

estetyczna badanego obiektu i otaczającej go przestrzeni publicznej oraz prywatnej, jak i ocena 

wpływu obiektu na jakość przestrzeni publicznej. Pod uwagę wzięte były m.in. sposób zabudowy, 

tworzenia ciągów pieszych, dróg, siatki urbanistycznej, kontekst architektoniczny, kompozycja  

i wpisanie się obiektu w kontekst architektoniczny i historyczny, urozmaicenie i funkcjonalność 

przestrzeni, a także dostępność dla użytkowników. Ekspertyza została wykonana przez dr hab. 

Magdalenę Piłat-Borcuch (UJK w Kielcach). 

Ponadto na końcowym etapie badania powołano panel ekspercki. W ramach panelu ekspertów 

zorganizowano dyskusję z udziałem przedstawicieli różnych branż, która dotyczyła wyników 

opisanych powyżej etapów badania oraz wspólnego wypracowania rekomendacji. Panel ekspercki 

jest jedną z najczęściej stosowanych technik badań jakościowych typu foresight.  

Do panelu zostali włączeni specjaliści z obszaru gospodarki, turystyki, nauki, środowiska, 

architektury oraz urbanistyki, historii sztuki, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz 

instytucji odpowiedzialnych za rozwój i promocję.  

Analiza cen nieruchomości w otoczeniu 4 wybranych instytucji kultury to kolejny etap badania 

ilościowego w ramach projektu: Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury 

zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze. Analizie zostały poddane ceny 

nieruchomości znajdujące się w otoczeniu badanej instytucji od początku 2008 (szczegółowe dane 

na ten temat znajdują się w tabeli) do końca 2017 roku. Dane do analizy pozyskiwano w dwóch 

etapach. Pierwszym krokiem było zapoznanie się z ogólnodostępnymi informacjami 

zamieszczonych w internecie oraz ogólnodostępnych raportach, na przykład danymi cyklicznie 

publikowanymi przez Narodowy Bank Polski. Po drugie, dane zostały pozyskane z Rejestru Cen  

i Wartości Nieruchomości (RCiWN), prowadzonym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii - 

informacje na temat tego źródła zostaną zaprezentowane i uszczegółowione w dalszej części raportu.  

Wszystkie z inwestycji zostały zakończone w 2010 roku. 

Do dokonania analizy cen nieruchomości otaczających 4 wybrane placówki posłużył Rejestr Cen  

i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Średnie ceny nieruchomości za m2 w większych miastach 

Polski publikuje także Narodowy Bank Polski 188 , jednak dostęp do danych archiwalnych  

a dodatkowo dotyczących określonego rejonu ulic jest praktycznie niemożliwy do zdobycia inną 

drogą. Także portale służące wycenie nieruchomości, takie jak ceny.szybko.pl okazały się 

niewystarczające, gdyż nie zawierały danych archiwalnych, a jedynie bieżące kalkulacje, do tego 

niezweryfikowane żadnymi dokumentami czy aktami notarialnymi (sugerowana cena w okolicy nie 

musi być ceną ostateczną). 

Działanie rejestru reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. § 74 poświęcony został 

funkcjonowaniu rejestru cen nieruchomości oraz wartości nieruchomości. Cytując treść 

                                                           
188 Ceny mieszkań. Raport., https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls [data dostępu: 
6.05.2018]. 
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wspomnianego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 roku poz. 1034, z późn. zm.) 

jest to rejestr publiczny prowadzony przez starostę, który zawiera dane dotyczące cen nieruchomości 

określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawców 

majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane są do ewidencji gruntów i 

budynków189. Jak zatem widać, jest to najrzetelniejsze i najbardziej wiarygodne źródło danych, 

zważywszy na fakt, że pochodzą one z aktów notarialnych, stanowiących dokumenty niezmiernie 

ważne w świetle prawa, a także z operatów szacunkowych, bazujących na wiedzy specjalistów i 

ekspertów, do których należy zaliczyć rzeczoznawców zajmujących się wyceną nieruchomości i 

sporządzających operaty szacunkowe według swej najlepszej wiedzy i staranności.  

Analizę prowadzono uwzględniając obszar na lub przy którym znajduje się instytucja. Wybierając 

obszar poddany analizie, każdorazowo sprawdzono na mapie geolokalizacyjnej (geoportal.gov.pl), 

w jakiej jednostce ewidencyjnej i w jakim obrębie jest położona placówka, która została poddana  

Starosta jest odpowiedzialny za wydzielenie obrębów ewidencyjnych. 

Prezentowane dane pochodzą z określonych obrębów ewidencyjnych, w pobliżu których znajdują 

się podane placówki. 

Warto wskazać, że RCiN powinien w założeniu zawierać komplet danych dotyczących 

wspominanych już ceny oraz wartości nieruchomości, a także: 

1) adres położenia nieruchomości, 

2) numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, 

3) rodzaj nieruchomości, 

4) pole powierzchni nieruchomości gruntowej, 

5) datę zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, 

6) inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych190, 

jednakże po otrzymaniu danych okazało się, że w przypadku niektórych transakcji istnieją 

pojedyncze braki danych uniemożliwiające np. obliczenie ceny za metr kw., co spowodowało 

konieczność odrzucenia takiej transakcji i wyłączenia jej z analizy. Należy też wspomnieć, że 

zdarzają się także miesiące w ciągu roku, kiedy nie dokonywano w danym obrębie żadnych 

transakcji - szczegóły znajdują się na wykresach zamieszczonych w dalszej części raportu. 

Oprócz tego, we wniosku proszono o szerszy zakres czasowy danych, tak, aby niniejsza analiza 

pokazała ceny również przed dokonaniem inwestycji, jak i dane najbardziej aktualne (za rok 2017). 

W związku z tym, wnoszono o dane zarejestrowane począwszy od 1.01. 2008 roku, ale nie we 

wszystkich Urzędach i Starostwach udało się je zdobyć: dla przykładu w Zakopanem i Nowym 

Sączu ewidencja prowadzona jest od 2009 roku, a w Tarnowie dopiero od 2015 roku. 

Kierownikiem projektu badawczego była dr Izabela Franckiewicz-Olczak (Zakład Badań 

Komunikacji Społecznej UŁ, BBS Question Mark).  

Aneks - Analiza komunikatów medialnych  

Tabela 340. Wykaz mediów ujętych w budowaniu korpusu 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 
BUDOWA EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W LUSŁAWICACH 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska archirama.pl Radio Kraków Tarnowska TV 

                                                           
189Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, GUS,  

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3015,pojecie.html [data 

dostępu: 4.05.2018]. 
190Ibidem, § 74, pkt.2 
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Dziennik Polski 

TEMI Galicyjski tygodnik 

informacyjny 

Kurier Tarnowski 

Rp.pl 

krakow.naszemiasto.pl 

koryfeusz.org.pl 

gazetakrakowska.pl 

wyborcza.pl 

polskieradio.pl 

wiadomosci.onet.pl 

Polityka.pl 

funduszeeuropejskie.2007-

2013.gov.pl 

dzieje.pl 

zakliczyninfo.pl 

kontakt24.tvn24.pl 

radiokrakow.pl 

tarnow.gosc.pl 

tarnow.net.pl 

audiolifestyle.pl 

Culture.pl 

Tarnow.in 

Radio RDN Małopolska 

Radio Eska Tarnów 

Tarwizja 

TVP3 Kraków 

Zvami 

MTV24 

MałopolskaTV 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

urbanity.pl 

blog.wirtualnemedia.pl 

sztuka-architektury.pl 

spsf.pl 

blog.instrumenty.edu.pl 

e-teatr.pl 

elektroonline.pl 

malopolska.wyjade.pl 

Polskie Radio Jedynka 

Polskie Radio Dwójka 

TVN 24 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

BUDOWA LOTNICZEGO PARKU KULTUROWEGO W KRAKOWIE, W TYM GMACHU GŁÓWNEGO 

MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

Gazeta Wyborcza Kraków 

Kropka - Gazeta twojej 

dzielnicy 

krakow.wyborcza.pl 

alekrakow.pl 

krakow.onet.pl 

lovekrakow.pl 

polskatimes.pl 

morizon.pl 

goniecmalopolski.pl/ 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

parki.org.pl 

polot.net 

kosslwrp.ucoz.pl 

Muratorplus.pl 

Dlapilota.pl 

magnum-x.pl 

miastodzieci.pl 

wdobrymkierunku.blog.pl 

krakow-atrakcje.pl 

krakowniezalezny.pl 

fortyck.pl 

fly4free.pl 

Polskie Radio TVN 24 
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NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

BUDOWA MUZEUM TADEUSZA KANTORA ORAZ SIEDZIBY OŚRODKA DOKUMENTACJI SZTUKI 

TADEUSZA KANTORA - CRICOTEKA 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

Gazeta Wyborcza Kraków 

Kropka - Gazeta twojej 

dzielnicy 

krakow.naszemiasto.pl 

dzieje.pl 

dziennikteatralny.pl 

krakow.wyborcza.pl 

dziennikpolski24.pl 

podgorze.pl 

malopolskaonline.pl 

culture.pl 

krakow.onet.pl 

dwutygodnik.com 

propertydesign.pl 

Krakow.pl 

gazetakrakowska.pl 

hermes.net.pl 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

muratorplus.pl 

rewitalizacje.blog.pl 

sztuka-architektury.pl 

cracowgalleryweekend.pl 

portalsamorzadowy.pl 

marketingprzykawie.pl 

www.mr.gov.pl 

architekturabetonowa.pl 

RMF FM 

Polskie Radio Dwójka 

TVN 24 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

REWALORYZACJA I REMONT RENESANSOWEGO DWORU OBRONNEGO W SZYMBARKU” 

REALIZOWANY PRZEZ MUZEUM „DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW” W GORLICACH 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

Gazeta Wyborcza Kraków 

gorlice.pl 

powiatgorlicki.pl 

nowamalopolska.pl 

sadeckie.com 

terazgorlice.pl 

gorliceiokolice.eu 

nowiny24.pl/tag/gorlice 

gorlice.naszemiasto.pl 

Gorliczanin.pl 

Gorlice24.pl 

halogorlice.info 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

Gorlice.TV 

MałopolskaTV 

MTV24 

TVP3 Kraków 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

zamki.res.pl 

polskieszlaki.pl 

muzea.malopolska.pl 

wakacjezdzieciakiem.pl 

kotzajemiola.wordpress.com 

fotopolska.eu 

funinpoland.pl 

tropter.com 

beskid-niski.wyjade.pl 

RMF FM - 
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maszwolne.pl 

2015.festiwalhaupta.pl 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

ROZWÓJ ORAWSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ZUBRZYCY GÓRNEJ, REALIZOWANY PRZEZ 

ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Tygodnik Podhalański 

Gazeta Wyborcza Kraków 

Kurier Orawski 

malopolska.pl 

dnidziedzictwa.pl 

motopodhale.info 

podhale24.pl 

goral.info.pl 

podhalanska.pl 

kurierorawski.pl 

tygodnikpodhalanski.pl 

krakow.wyborcza.pl 

karpaccy.pl 

podhaleregion.pl 

Radio Kraków 

Radio RAM 

MTV24 

MałopolskaTV 

NowyTarg24.tv 

TVPodhale 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

Skanseny.net 

museo.pl 

polskieszlaki.pl 

fundusze20072013.malopolska.pl 

etnosystem.pl 

leaderorawa.pl 

zaborem.pl 

maszwolne.pl 

etnozagroda.pl 

orawa.turystyka.pl 

- - 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 
PRZEBUDOWA MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Kronika Beskidzka 

Wiadomości Powiatowe 

Głos Wadowicki 

Nowiny Andrychowskie 

dziennikpolski24.pl 

gazetakrakowska.pl 

karnet.krakow.pl 

ekai.pl/ 

polskatimes.pl 

misericors.org 

wyborcza.pl 

tatry.pl 

niedziela.pl 

kalwaria24.pl 

malopolska24.pl/ 

fakty.interia.pl 

krakow.onet.pl 

newsweek.pl 

wadowiceonline.pl 

naszdziennik.pl/ 

Radio Kalwaria 

Radio Kraków 

ITV Wadowice 

MTV24 

MałopolskaTV 

Telewizja Wolne 

Wadowice 

TVP3 Kraków 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

muzea.malopolska.pl 

zlotapolska.pl 

design-it.com.pl 

Polskie Radio Jedynka/ i 

Dwójk 

- 
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rodzinna-turystyka.pl 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 
BUDOWA MIASTECZKA GALICYJSKIEGO W NOWYM SĄCZU - REALIZACJA II ETAPU 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Dziennik Polski 

Miasto - Tygodnik 

Nowosądecki 

Sądeczanin 

Dobry Tygodnik Sądecki 

andrychow.naszemiasto.pl 

gazetakrakowska.pl 

beskidniski.pl 

nowysacz.pl 

portalpolski.pl 

dziennikpolski24.pl 

dzieje.pl 

beskidsadecki.eu 

nowiny24.pl 

fakty.interia.pl 

mojamalopolska.pl 

ziemiasadecka.info/ 

twojsacz.pl 

sadeckie.com 

Dts24.pl 

Sacz.in 

Polskie Radio Kraków 

Radio RMF MAXXX 

Nowy Sącz 

Radio RDN Małopolska 

Radio Eska Nowy Sącz 

TVP3 Kraków 

Nasza Telewizja 

Sądecka 

MTV24 

MałopolskaTV 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

podroze.onet.pl 

etnosystem.pl 

krajoznawcy.info.pl 

egeocaching.pl 

- - 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX w. w 

Willi „Oksza” 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Tygodnik Podhalański 

Dziennik Polski 

Kwartalnik „Tatry” 

radiokrakow.pl 

malopolska.pl 

tatry.pl 

dzieje.pl 

zakopanedlaciebie.pl 

old.nimoz.pl 

wprost.pl 

watra.pl 

gazetakrakowska.pl 

zakopane.naszemiasto.pl 

podhale24.pl 

i-tatry.pl 

infogram.pl 

bryla.pl 

news.o.pl 

Radio Alex Zakopane 

Radio Plus Podhale 

TVP3 Kraków 

MTV24 

MałopolskaTV 

 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

msc.ptchem.pl RMF FM - 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

1. MODERNIZACJA SIEDZIBY MOŚCICKIEGO CENTRUM KULTURY W TARNOWIE MOŚCICACH 

2. II ETAP MODERNIZACJI CENTRUM SZTUKI MOŚCICE - SALA WIDOWISKOWA SPEŁNIAJĄCA 

NOWOCZESNE WYMAGANIA PUBLICZNOŚCI, ARTYSTÓW, WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 
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REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Kurier Tarnowski 

TEMI Galicyjski tygodnik 

informacyjny 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

tarnow.net.pl 

tarnowskieinfo.pl 

dziennikpolski24.pl 

intarnet.pl/ 

kultura.tarnow.pl 

tarnow.naszemiasto.pl 

culture.pl 

bryla.pl/ 

radiokrakow.pl 

powiat.okay.pl 

tarnow.gosc.pl 

Tarnow.in 

Radio Kraków 

Radio RDN Małopolska 

Tarnowska TV 

Tarwizja 

Zvami 

MTV24 

MałopolskaTV 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

kulturalnytarnow.blogspot.com Polskie Radio - 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 

1. BUDOWA MAŁOPOLSKIEGO OGRODU SZTUKI W KRAKOWIE 

2. REWITALIZACJA - REMONT I PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO OBIEKTU 

TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO PRZY UL. RADZIWIŁŁOWSKIEJ 3 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Gazeta Krakowska 

Dziennik Polski 

Gazeta Wyborcza Kraków 

krakow.naszemiasto.pl 

muratorplus.pl 

krakow.wyborcza.pl 

malopolska.pl 

lovekrakow.pl 

gazetakrakowska.pl 

Pb.pl 

radiokrakow.pl/ 

ewit.pl 

tvp.info 

dziennikpolski24.pl 

wkrakowie.pl 

dziennikteatralny.pl 

Radio Kraków 

Radio Eska Kraków 

Radio Zet Gold Kraków 

Radio Plus Kraków 

TVP3 Kraków 

MałopolskaTV 

Magiczny Kraków TV 

Telewizja.Kraków 

Krak.TV 

MTV24 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

e-teatr.pl/ 

urbanity.pl 

archinea.pl/ 

ladnydom.pl 

sztuka-architektury.pl 

architektura.info 

fasady21.pl 

RMF FM TVP Info 

TVN 24 

NAZWA 

 PROJEKTU / INSTYTUCJI 
BUDOWA MAŁOPOLSKIEJ GALERII SZTUKI NA BURSZTYNOWYM SZLAKU W NOWYM SĄCZU 

TYTUŁY PRASOWE STRONY INTERNETOWE STACJE RADIOWE STACJE TELEWIZYJNE 

REGIONALNE: INFORMACYJNE: REGIONALNE: REGIONALNE: 

Dziennik Polski 

Miasto - Tygodnik 

Nowosądecki 

Sądeczanin 

Dobry Tygodnik Sądecki 

malopolska.pl 

nowysacz.pl 

gazetakrakowska.pl 

dziennikpolski24.pl 

radiokrakow.pl 

muratorplus.pl 

nowosadecki.pl 

Polskie Radio Kraków 

Radio RMF MAXXX 

Nowy Sącz 

Radio RDN Małopolska 

Radio Eska Nowy Sącz 

TVP3 Kraków 

Nasza Telewizja 

Sądecka 

MTV24 

MałopolskaTV 
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twojsacz.pl 

sadeckie.com 

Dts24.pl 

nowysacz.naszemiasto.pl 

Sacz.in 

INNE, DODATKOWE OGÓLNOPOLSKIE: OGÓLNOPOLSKIE: 

sztuka-architektury.pl 

piwniczna.info 

turystyka.sadeckie.pl/ 

mojamalopolska.pl 

- - 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 341. Klucz kategoryzacyjny wykorzystany do analizy komunikatów medialnych 

 

OBSZAR 

TEMATYCZNY 

TEMAT / NAZWA KATEGORII OPIS 

projekt Opis projektu Do tej kategorii tematycznej zostały zaliczone publikowane w 

analizowanych materiałach opisy projektu zarówno na etapie jego 

procedowania, jak i już po jego rozpoczęciu. Charakterystyczna jest dla 

nich koncentracja uwagi na formalnych aspektach projektu: jego treści, 

partnerach, zakresie. W opisach przeważają tu wątki samorządowe, 

projektowe i polityczne, a także nawiązania do potencjalnego i 

realnego wpływu realizacji projektu na lokalną społeczność i region.  

Opis realizacji projektu W tej kategorii zawarto wszystkie nawiązania do trwania projektu, w 

szczególności następujących w jego efekcie zmian w obiekcie i jego 

otoczeniu, postępów w pracach, zmianach w sposobie realizacji.  

Długofalowe efekty 

realizacji / zakończenia 

projektu 

Kategoria ta dotyczy tych komunikatów, w których zwracano uwagę na 

długofalowe efekty oddziaływania projektów na szeroko rozumiane 

otoczenie, mieszkańców, kulturę, które jednak wykraczały poza sam 

fakt dalszego istnienia obiektów materialnych powstałych lub 

zakupionych w wyniku projektu. 

inwestycja Opis inwestycji  Obszar „inwestycja” jest ściśle związany z obszarem „projekt”, a ich 

rozdzielenie pozornie może wydać się problematyczne. W kategorii 

„opis inwestycji” mieszczą się opisy i odwołania do finansowego i 

materialnego aspektu realizacji projektu. Włączone zostały tu 

wszystkie opisy zakresu zaplanowanych prac remontowych oraz ich 

przebiegu, rozważania na temat potencjalnych oraz rzeczywistych 

kosztów inwestycji, opisu prac remontowych, a także kosztów prac i 

źródeł ich finansowania (o ile te ostatnie nie mieściły się w zakresie 

kategorii „opisu projektu”). 

Opis realizacji inwestycji Kategoria ta jest formą kontynuacji i rozbudowania opisów kategorii 

„opis inwestycji” wzbogaconych o informacje dotyczące procesu 

realizowania zaplanowanych prac, ich przebiegu i efektów. 

kultura Opis działalności 

kulturalnej  

Kategoria ta zawiera przede wszystkim mniej lub bardziej 

rozbudowane opisy wydarzeń kulturalnych odbywających się w 

instytucji lub przez nią organizowanych Znajdują się tu zarówno krótkie 

wzmianki o planowanych wystawach i koncertach zamieszczane w 

sekcjach typu „Zapraszamy”, „Co? Gdzie? Kiedy?’, jak i bardziej 

rozbudowane treści szczegółowo charakteryzujące te wydarzenia. 

Cechą kryterialną tych treści jest widoczny w nich silny związek 

opisywanych wydarzeń z kulturą, zarówno wysoką jak i popularną. 
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Zaangażowanie w 

popularyzację kultury 

Kategoria ta została niejako wydzielona z treści wchodzących do „opisu 

oferty kulturalnej”. W jej skład wchodzą wszystkie nawiązania i opisy 

tej oferty, a także działalności samej instytucji i osób z nią związanych, 

w których w szczególny sposób podkreśla się, że ma ona wpływ na 

popularyzację kultury. 

Obiekt jako element 

kultury 

W tej kategorii mieszczą się opisy samego obiektu (najczęściej 

budynku, jego elementów lub przynależnych do niego terenów) jako 

elementu dziedzictwa kulturowego, dzieła współczesnej architektury 

albo elementu historii regionu i bohater lokalnego folkloru i miejskich 

legend. 

Działalność edukacyjna 

instytucji 

Komunikaty zawarte w tej kategorii dotyczą szeroko rozumianej 

działalności edukacyjnej instytucji. Ich cechą kryterialną jest 

nastawienie tej aktywności na szerzenie wiedzy w sposób planowy i 

metodyczny. Mieszczą się tu zarówno warsztaty edukacyjne 

realizowane z myślą o dzieciach i młodzieży ze społeczności lokalnej, 

jak i konferencje naukowe organizowane na szeroką skalę.  

miejsce Modernizacja obiektu i 

jego bezpośredniego 

otoczenia 

W tej kategorii znalazły się wszystkie opisy remontów, rewitalizacji i 

zmian zachodzących w samym obiekcie (budynku) lub przynależących 

do niego terenach, które nie były elementem analizowanego projektu. 

Zazwyczaj prace te są podejmowane w późniejszym czasie, często jako 

naturalne konsekwencje prac modernizacyjnych wynikających z 

projektu. W zakresie kategorii mieszczą się zarówno na bieżąco 

podejmowane prace konserwacyjne, jak i plany remontowe 

przygotowywane na przyszłość.  

Modernizacja okolicy Kategoria ta dotyczy zmian modernizacyjnych, które choć nie 

obejmują samego obiektu, wpływają pośrednio na jego miejsce i 

pozycję w regionie, np. remonty okolicznych dróg, włączanie obiektu w 

nowe szlaki i rozbudowa połączeń komunikacyjnych. 

Negatywne zmiany 

wynikające z realizacji 

projektu 

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich kategorii mieszczących się w 

obszarze „miejsce” w tej mamy do czynienia z komunikatami 

medialnymi wskazującymi na negatywne konsekwencje zmian 

infrastrukturalnych powstałych w wyniku projektu, np. przecięcie 

szlaków komunikacyjnych, niekorzystana zmiana sposobu 

zagospodarowania przestrzeni, itd.  

mieszkańcy Oferta instytucji 

skierowana do 

okolicznych 

mieszkańców 

W zakresie tematycznym tej kategorii znalazły się te treści medialne, w 

których podkreślano, że grupą docelową pewnych działań 

podejmowanych lub współorganizowanych przez Dwór w Szymbarku 

są przede wszystkim mieszkańcy jego bezpośredniej okolicy. Mieszczą 

się tutaj na przykład publikacje opisujące konkursy tematyczne 

kierowane bezpośrednio do uczniów szkół lub lokalne pikniki 

tematyczne.  

Zaangażowanie 

mieszkańców w 

działalność instytucji 

Ta kategoria obejmuje wszystkie działania przedstawicieli lokalnej 

społeczności, w których w sposób aktywny angażują się oni w działania 

podejmowane przez Dwór w Szymbarku. Od zakresu poprzedniej 

kategorii różnią się one właśnie sprawczym charakterem działań 

mieszkańców, którzy włączają się w przygotowanie wystaw, użyczają 

własnych zbiorów na potrzeby ekspozycji, organizują wydarzenia w 

ramach festiwali, itd. Warto podkreślić, że w przekazach medialnych 

często podkreślano, że działalność Dworu w Szymbarku ma na celu 

również promowanie rodzimych twórców, a wystawcami i artystami są 

przedstawiciele regionu. 

Uznanie dla działalności 

przedstawicieli instytucji 

na rzecz regionu  

W ramach tej kategorii mieszczą się wszystkie komunikaty medialne, w 

których wyrażano uznanie lub opisywano przyznanie nagród dla 

przedstawicieli instytucji lub osób z nim związanych za działalność na 

rzecz regionu, okolicznych mieszkańców i społeczności lokalnej.  
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Konflikty instytucji / jej 

przedstawicieli z lokalną 

społecznością lub 

władzami 

Kategoria ta mieści w sobie wszystkie wzmianki na temat istnienia linii 

sporu zarówno pomiędzy przedstawicielami instytucji i 

przedstawicielami lokalnej społeczności, jak i innymi instytucjami oraz 

władzami lokalnymi, regionalnymi lub wyższego szczebla.  

Inne formy powiązania 

działalności z 

mieszkańcami 

W tej kategorii mieszczą się opisy wskazujące na silne związki instytucji 

z życiem społeczności lokalnej oraz jej przedstawicieli, które nie 

zmieściły się w pozostałych kategoriach, ale w analizowanych 

materiałach uznane zostały za ważne lub doniosłe. 

wydarzenie Wydarzenia 

organizowane i 

współorganizowane 

przez instytucję 

W kategorii tej mieszczą się wszystkie opisy wydarzeń i uroczystości 

odbywających się w instytucji lub mających bezpośredni związek z jej 

działalnością. Znalazły się tu zarówno zapowiedzi przygotowywanych 

wystaw, gal, konkursów, konferencji, zebrań i obrad różnych ciał, 

pikników i odbywających się w murach Dworu lub jego bezpośrednim 

otoczeniu, jak i pozostałe wydarzenia istotne dla lokalnej społeczności, 

w organizacji których Kasztel jako instytucja współuczestniczył. 

Wydarzenia dotyczące 

instytucji 

Kategoria ta zawiera opis wszystkich wydarzeń istotnych dla instytucji, 

lokalnej społeczności lub regionu, które dotyczyły Dworu w 

Szymbarku, ale których instytucja ta nie współorganizowała. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 342. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą ECM w Lusławicach 

 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 3 9 7 25 19 17 24 104 

dziennikpolski24.pl 3 6 2 23 9 13 10 66 

Gazeta Krakowska 2 3 7 35 27 14 34 122 

Gazeta Wyborcza Kraków 3 5 3 18 14 10 12 65 

Gazetakrakowska.pl 1 2 4 8 12 4 4 35 

halogorlice.info      3 3 6 

krakow.naszemiasto.pl   3 7 1 1  12 

nowysacz.naszemiasto.pl    2 1 1  4 

tarnow.naszemiasto.pl  1 3 8 5 2 2 21 

Ogółem 12 26 29 126 88 65 89 435 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 343. Lista komunikatów objętych jakościową analizą komunikatów medialnych CMKP  

w Lusławicach 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2010-04-15 50 mln złotych dla Pendereckiego  Gazeta Krakowska 

2. 
2010-06-02 

50 mln zł na centrum w Lusławicach | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

3. 2010-06-24 W Lusławicach będą koncertować najlepsi  Gazeta Krakowska Tarnowska 

4. 2011-07-07 Bałaś dyrektorem Centrum Muzyki  Gazeta Krakowska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/W71J49/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/O8QYU1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/O8QYU1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1022913-50-mln-zl-na-centrum-w-luslawicach
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D6OOXP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IGNTUX/z/p
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5. 2011-08-06 Dla muzyków z całego świata | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

6. 2011-08-08 Lusławice wizytówką Małopolski  Dziennik Polski 

7. 
2011-08-29 

Będą tu kształcić młodych muzyków z całego 

świata  

dziennikpolski24.pl  

8. 2011-10-03 Akademia wypromuje nasz region w świecie  Gazeta Krakowska Tarnowska 

9. 2011-10-03 Koncert przyszłości  dziennikpolski24.pl  

10. 2011-12-27 Ekspresowo rośnie centrum w Lusławicach  Gazeta Wyborcza Kraków 

11. 
2012-03-20 

Pod Tarnowem powstaje Europejskie Centrum 

Muzyki 

gazetakrakowska.pl  

12. 2012-03-21 Już za rok koncert w Centrum Muzyki  Gazeta Krakowska 

13. 
2012-04-10 

Lusławice: otwarcie Europejskigo Centrum Muzyki 

im. K. Pendereckiego jeszcze w tym roku  

krakow.naszemiasto.pl  

14. 2012-08-06 Zagrać pod okiem mistrza  Gazeta Krakowska 

15. 2012-09-25 Kontrowersje wokół Centrum  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

16. 2013- 02-15 Wybrali ziemię tarnowską  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

17. 2013-05- 22 Lusławice już otwarte  dziennikpolski24.pl  

18. 2013-01-11 Muzyczny kampus Gazeta Wyborcza Kraków 

19. 2013-04-08 Billy Cobham po raz pierwszy w Krakowie!  Dziennik Polski 

20. 2013-04-13, Sosna dla Krzysztofa Pendereckiego  dziennikpolski24.pl  

21. 2013-04-23 Lusławice wypełnią muzyką cały region  Dziennik Polski 

22. 
2013-04-23 

Lusławice: tak wygląda Europejskie Centrum 

Muzyki Krzysztofa Pendereckiego [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

23. 2013-05-14 Wybitni Małopolanie, zasłużone instytucje  Dziennik Polski 

24. 2013-05-22 Lusławice zagrały uroczyście  Gazeta Krakowska 

25. 2013-05-24 Wielki dzień Maestro Pendereckiego  Gazeta Krakowska Tarnowska 

26. 2013-06-13 Penderecki z honorami  Dziennik Polski 

27. 2013-07-11 Uczczą urodziny Pendereckiego  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

28. 2013-07-13 Do zobaczenia w weekend  dziennikpolski24.pl  

29. 
2013-07-13 

Małopolska: ok. 1,7 tys. osób wysłuchało koncertów 

Festiwalu Emanacje  

gazetakrakowska.pl  

30. 2013-07-19 Zapraszamy na imprezy  Gazeta Krakowska Tarnowska 

31. 2013-07-26 Gitary u Pendereckiego  Gazeta Krakowska Tarnowska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2LSHSH/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-tarnowski/1164017-dla-muzykow-z-calego-swiata.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LAL4I1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MI95OP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MI95OP/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-tarnowski/1168631-beda-tu-ksztalcic-mlodych-muzykow-z-calego-swiata.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/H41QUH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HJGP7D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1177528-koncert-przyszlosci
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/L925JP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JISO1T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JISO1T/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/535179,pod-tarnowem-powstaje-europejskie-centrum-muzyki,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LZSAP5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Z6OFJT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Z6OFJT/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1357161,luslawice-otwarcie-europejskigo-centrum-muzyki-im-k,id,t.html#50663ffad7fb9b60,1,3,8
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/X6W32D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R8WMB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P20FST/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6Y4VML/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1274845-luslawice-juz-otwarte
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HF6FRP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GGIYTH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/KXLMIP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1269376-sosna-dla-krzysztofa-pendereckiego
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JDLUP5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4XSSUJ/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4XSSUJ/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/galeria/opis/1825898,luslawice-tak-wyglada-europejskie-centrum-muzyki-krzysztofa,galeria,5118914,id,t,tm,zid.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9BMUK5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RCGYO9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LPYC21/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ARAAIL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MXOUAD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HXLCN5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-wielicki/1281226-do-zobaczenia-w-weekend.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FY2MJH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FY2MJH/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/944145,malopolska-ok-17-tys-osob-wysluchalo-koncertow-festiwalu-emanacje,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PN8QWT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1SD0ZP/z/p
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32. 
2013-07-29 

Kino letnie z Programem Infrastruktura i 

Środowisko. Zobacz Moc Efektów w KRAKOWIE!  

krakow.naszemiasto.pl  

33. 2013-08-08 Emanacje muzyki  Dziennik Polski Magnes 

34. 2013-08-14 Tomasz Stańko zagra w Małopolsce  Gazeta Krakowska 

35. 
2013-08-29 

Podpowiadamy, jak i gdzie wesoło pożegnać 

wakacje  

Gazeta Krakowska Tarnowska 

36. 
2013-08-29 

Imprezy Tarnów: Podpowiadamy, jak i gdzie 

wesoło pożegnać wakacje  

tarnow.naszemiasto.pl  

37. 
2013-08-30 Emanacje mistrza  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

38. 
2013-09-06 Piwnicznie, kameralnie i jazzowo  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

39. 2013-09-12 Pałac zamieni się w Dom Pracy Twórczej  dziennikpolski24.pl  

40. 2013-09-12 Mistrz emanacji  dziennikpolski24.pl  

41. 
2013-09-13 Mistrz i dwa zespoły  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

42. 2013-09-25 Emanacje i opery Mistrza Pendereckiego  Dziennik Polski 

43. 2013-09-29 Emanacje. Festiwal Muzyki Lusławice-Małopolska  krakow.naszemiasto.pl  

44. 2013-10-03 Koryfeusz wręczony  dziennikpolski24.pl  

45. 
2013-10-28 

Szkoły muzyczne na wsiach? Rewelacja! Wszyscy 

na tym zyskamy.  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

46. 2013-11-07 Jazz opanował Tarnów [ZDJĘCIA]  gazetakrakowska.pl  

47. 
2013-11-08 

Festiwalu Jazzu w Tarnowie. Kandydaci już po 

przesłuchaniach [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

48. 
2013-12-20 

W Lusławicach wystąpi Orkiestra Solistów 

Wiedeńskich [ZDJECIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

49. 2014 10 31 Europejskie centrum zaprasza na zaduszki  Gazeta Krakowska Tarnowska 

50. 
2014-01-10 

Odnosili sukcesy i zmieniali świat Głosujcie na 

Krakowian 2013 Roku  

Dziennik Polski Kronika Krakowska 

51. 
2014-01-20 

"Kromka Chleba" podczas koncertu w Lusławicach 

zebrała 80 tysięcy  

gazetakrakowska.pl  

52. 2014-02-08 Dotacje i zdziwienia  Dziennik Polski 

53. 2014-04-11 Nie boją się marzyć  Dziennik Polski 

54. 
2014-04-15 

W Krakowie wręczono dyplomy Człowieka Roku i 

Małopolanina Roku [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/5H3WJL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/5H3WJL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1948032,kino-letnie-z-programem-infrastruktura-i-srodowisko-zobacz,id,t.html#ac6e06a60e38427f,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8DRJA5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J4Z1IT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TNJFGL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TNJFGL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VMI265/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VMI265/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/1979480,imprezy-tarnow-podpowiadamy-jak-i-gdzie-wesolo-pozegnac,id,t.html#8208fb9975df1ab4,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8B6GH9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/W5O9OD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/KSG4W9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-tarnowski/1288002-palac-zamieni-sie-w-dom-pracy-tworczej.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/79RUD9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/magnes/1288040-mistrz-emanacji
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/184IEH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2E3MYX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/B8NN8D/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/875166,emanacje-festiwal-muzyki-luslawice-malopolska,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/5NZ6GX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1290521-koryfeusz-wreczony.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1EDPP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1EDPP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CEN00T/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1036485,jazz-opanowal-tarnow-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G4L7TL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G4L7TL/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1037851,festiwalu-jazzu-w-tarnowie-kandydaci-juz-po-przesluchaniach-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7OCL0D/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7OCL0D/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/galeria/opis/2107182,w-luslawicach-wystapi-orkiestra-solistow-wiedenskich-zdjecia,galeria,id,t,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A2H6C5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XHTPCL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XHTPCL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V6EA2X/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V6EA2X/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3301762,kromka-chleba-podczas-koncertu-w-luslawicach-zebrala-80-tysiecy,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2UUAJX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XPZ215/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/92GP3V/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/92GP3V/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3403929,w-krakowie-wreczono-dyplomy-czlowieka-roku-i-malopolanina-roku-zdjecia,id,t.html
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55. 

2014-05-05 

W ramach obchodów 10. rocznicy przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej na Rynku Głównym 

została ot  

Gazeta Krakowska 

56. 
2014-05-28 

Prestiżowa nagroda dla Europejskiego Centrum 

Muzyki im. Pendereckiego  

Gazeta Krakowska Tarnowska 

57. 2014-06-21 Rozpoczyna się drugi festiwal Emanacje dziennikpolski24.pl  

58. 2014-06-25 Letni Festiwal Jazzowy  dziennikpolski24.pl  

59. 2014-06-26 Przywrócą pamięć o Zbigniewie Seifercie  Dziennik Polski 

60. 2014-07-02 Na światowym poziomie  Dziennik Polski Nieruchomości 

61. 
2014-07-10 

Warsztaty mistrzowskie i koncert w Europejskim 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego  

tarnow.naszemiasto.pl  

62. 
2014-07-15 

Rusza Międzynarodowy Jazzowy Konkurs im. 

Zbigniewa Seiferta  

gazetakrakowska.pl  

63. 2014-07-16 Idą śladami muzyki Seiferta  Gazeta Wyborcza Kraków 

64. 2014-07-17 Pamięć o Seifercie  dziennikpolski24.pl  

65. 2014-07-21 Bartosz Dworak najlepiej zagrał muzykę Seiferta  Gazeta Krakowska 

66. 2014-08-08 Krzysztof penderecki: sztuka nie jest dla wszystkich  Gazeta Wyborcza Kraków 

67. 
2014-08-22 Wieści koncertowe  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

68. 2014-08-25 Festiwal Emanacje 2014 nowysacz.naszemiasto.pl  

69. 
2014-09-05 Będzie się działo  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

70. 
2014-11-07 

Kiedy kręcili film o bł. księdzu Romanie Sitko, 

wkroczyła policja  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

71. 
2014-11-11 

Lusławice. Inauguracja festiwalu jazzowego 

[ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

72. 
2014-11-11 

Lusławice. Inauguracja Grupa Azoty Jazz Contest 

2014 [ZDJĘCIA] 

tarnow.naszemiasto.pl  

73. 2014-12-12 Nie będę muzycznym despotą  Gazeta Wyborcza Kraków 

74. 2015-01-09 Światowej sławy artyści w Lusławicach  Gazeta Krakowska Tarnowska 

75. 2015-01-29 Capella Cracoviensis w Laboratorium  Dziennik Polski Magnes 

76. 
2015-02-20 

Wojewoda wylał kubeł zimnej wody na głowy 

samorządowców  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

77. 
2015-03-26 

"Rejs Bałtykiem" w Europejskim Centrum Muzyki w 

Lusławicach [WIDEO]  

dziennikpolski24.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4BLJQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4BLJQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4BLJQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HCJRAH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HCJRAH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6YSPMP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3480183,rozpoczyna-sie-drugi-festiwal-emanacje,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/D4H0V1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3484643,letni-festiwal-jazzowy,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OHC5V1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/260N0L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VXBJND/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VXBJND/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/warsztaty-mistrzowskie-i-koncert-w-europejskim-centrum,2351702,t,id.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3UM8L9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3UM8L9/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3506859,rusza-miedzynarodowy-jazzowy-konkurs-im-zbigniewa-seiferta,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JQXS15/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NOATV5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3508615,pamiec-o-seifercie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IYDT3D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5RFXUX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/L4DL6T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4Y40HP/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/festiwal-emanacje-2014,2396641,art,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K5AR1L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3JVSHP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3JVSHP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V4O2F5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V4O2F5/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3641026,luslawice-inauguracja-festiwalu-jazzowego-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2E9MHP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2E9MHP/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/luslawice-inauguracja-grupa-azoty-jazz-contest-2014-zdjecia,2479659,galop,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RWU5QH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YAG63H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RGAD8P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8MNPKL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8MNPKL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3BQTA5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3BQTA5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3801097,rejs-baltykiem-w-europejskim-centrum-muzyki-w-luslawicach-wideo,id,t.html
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78. 2015-03-30 Lusławice przyciągają  dziennikpolski24.pl  

79. 2015-04-21 Nasza perła archtitektury  Gazeta Krakowska Tarnowska 

80. 2015-06-11 Oswajanie współczesnej muzyki  Dziennik Polski 

81. 2015-06-13 "Sinfonietta Festival"  krakow.naszemiasto.pl  

82. 2015-07-02 Kameralnie  Dziennik Polski Magnes 

83. 2015-07-30 Jazz emanuje  Dziennik Polski Magnes 

84. 
2015-08-28 

Wieliczka, Niepołomice. Muzyczna niedziela w 

zabytkowej scenerii  

dziennikpolski24.pl  

85. 
2015-09-04 Ostatni weekend Emanacji  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

86. 
2015-09-18 

Tarnów-Lusławice. Chór Puellae Orantes już 30 lat 

zachwyca swoim śpiewem - Gazetakrakowska.pl 

gazetakrakowska.pl  

87. 2015-10-01 Santander Orchestra i młodzi muzycy  Gazeta Krakowska 

88. 
2015-10-26 

Krakowskie wesele w Lusławicach i w Teatrze 

Ludowym  

dziennikpolski24.pl  

89. 2015-11-06 Odtańczą polskie wesele  dziennikpolski24.pl  

90. 2015-11-26 Santander Orchestra  Dziennik Polski Magnes 

91. 2015-12-08 Triumf krakowskiego jazzu  Gazeta Wyborcza Kraków 

92. 2015-12-24 Szymon Nehring. Poczuć, że się jest spełnionym  dziennikpolski24.pl  

93. 2016 lipca 08 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

94. 2016-01-09 Penderecki wystąpi dla dzieci z autyzmem  Gazeta Krakowska 

95. 2016-01-21 Cracovia Danza wyrusza w miasto  dziennikpolski24.pl  

96. 2016-02-15 Aleksandra Topór Tadeusz Wrześniak  Gazeta Krakowska Tarnowska 

97. 2016-04-04 Konkurs Seiferta czeka na zgłoszenia  Dziennik Polski 

98. 
2016-04-16 Co, gdzie i kiedy: festiwalowe rarytasy  

Gazeta Wyborcza Kraków 30. 

Tarnowska Nagroda Filmowa 

99. 2016-05-02 Capella Cracoviensis nagrała Karłowicza  Gazeta Krakowska 

100. 2016-05-13 Grzegorz Turnau zagrał dla hospicjum  Gazeta Krakowska Tarnowska 

101. 2016-06-30 Berlińczycy  Dziennik Polski Magnes 

102. 2016-07-21 Muzyczne Emanacje  Dziennik Polski Magnes 

103. 2016-07-28 Muzyka emanuje  Dziennik Polski Magnes 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MUG9ST/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3804161,luslawice-przyciagaja,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/27TUCD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BAVD1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9PSIHP/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/sinfonietta-festival,3416774,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PLOBLP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/M8Q9UD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HI7N89/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HI7N89/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6399057,wieliczka-niepolomice-muzyczna-niedziela-w-zabytkowej-scenerii,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/277DX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/R5O717/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/R5O717/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/8097700,tarnowluslawice-chor-puellae-orantes-juz-30-lat-zachwyca-swoim-spiewem,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CQXBGL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QSNARH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QSNARH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9030344,krakowskie-wesele-w-luslawicach-i-w-teatrze-ludowym,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XOVUU5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9062734,odtancza-polskie-wesele,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RXYJBX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BIA1YT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/20O8AL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9224426,szymon-nehring-poczuc-ze-sie-jest-spelnionym,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AN2XTH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OQ5HP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/P40HRX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9312656,cracovia-danza-wyrusza-w-miasto,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CA2QPX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2BVRB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2NA5W5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3WDHX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LXT1OL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FCQ50D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IV8A9X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7SGAP9/z/p
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104. 

2016-08-05 

Nadchodzące wydarzenia kulturalne Dzisiaj oficyna 

dworska w Szymbarku godz. 18 6 sierpnia Dwór 

Karwa  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

105. 2016-08-25 Trwa konkurs w hołdzie dla Zbigniewa Seiferta  Dziennik Polski Magnes 

106. 2016-08-26 Kameralnie  dziennikpolski24.pl  

107. 2016-10-18 Trzecia złota płyta dla PuellaeOrantes  Gazeta Krakowska Tarnowska 

108. 
2016-11-02 

Jazz opanuje Tarnów, Lusławice, zabrzmi też w 

Centrum Kultury Wsi  

Gazeta Krakowska Tarnowska 

109. 2016-11-23 Naszyjnik od pierwszej damy wspomoże hospicjum  Gazeta Krakowska 

110. 2016-11-25 „Zielnik polski” - rodzina Słowińskich na płycie i live  dziennikpolski24.pl  

111. 2016-12-12 Śpiewając pomogli hospicjum  Gazeta Krakowska Tarnowska 

112. 2016-12-12 Lusławice. Muzycznie wspierają budowę hospicjum  gazetakrakowska.pl  

113. 2016-12-22 Przy ruchliwej jezdni będzie teraz bezpieczniej  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

 

Tabela 344. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 48 51 82 70 208 76 114 74 97 820 

dziennikpolski24.pl   34 33 30 30 46 40 40 253 

Gazeta Krakowska 18 49 71 76 58 40 49 38 60 459 

Gazeta Wyborcza Kraków 30 31 50 60 39 39 41 39 41 370 

Gazetakrakowska.pl   19 13 12 17 21 25 34 141 

gorlice.pl       2 1  3 

halogorlice.info      1  4  5 

krakow.naszemiasto.pl  30 28 30 26 57 33 17 43 264 

nowysacz.naszemiasto.pl    3   2 4 10 19 

tarnow.naszemiasto.pl    3  1 2 5 10 21 

Ogółem 96 161 284 288 373 261 310 247 335 2355 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 345. Lista komunikatów objętych jakościową analizą komunikatów medialnych (Muzeum 

Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2008-01-12 Nowe eksponaty w Muzeum Lotnictwa Polskiego Gazeta Wyborcza Kraków 

2. 2008-04-01  Lotniczy Park Kulturowy w budowie Dziennik Polski 

3. 2008-04-22  Timbaland zagra w Krakowie Gazeta Wyborcza Kraków 

4. 2008-06-13 Święto Czyżyn dla całej rodziny Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SQ4Z91/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SQ4Z91/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SQ4Z91/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/E77HDP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ZFL86P/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/kameralnie,10552148/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4HRLFP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JJT07X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JJT07X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7EY2D1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CKACU1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/zielnik-polski-rodzina-slowinskich-na-plycie-i-live,11497241/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KRTGWT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PUNGN5/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/luslawice-muzycznie-wspieraja-budowe-hospicjum,11562556/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3GX39H/z/p


 

 700 

 nr strony 

5. 2008-07-30  Drugi przetarg, warunki te same Dziennik Polski Kronika Krakowska 

6. 2008-11-03  Hangary pod ochroną Dziennik Polski Kronika Krakowska 

7. 2009-03-17 Zachodni architekci patrzą na Kraków Gazeta Wyborcza Kraków 

8. 2009-05-07 Bomba ze starego łóźka na Miechowity - Kraków krakow.naszemiasto.pl 

9. 2009-05-26 Czyżyński festyn w muzeum  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

10. 2009-06-25 60-lat NATO i VI Małopolski Piknik Lotniczy - 

Kraków 

krakow.naszemiasto.pl 

11. 2009-07-13 Dzieje się...  Dziennik Polski Tarnowski 

12. 2009-08-21 Wystartowało wielkie party w Czyżynach Gazeta Krakowska Nowosądecka 

13. 2009-09-29 Przełom w sprawie działki przy Muzeum Lotnictwa  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

14. 2009-12-30 Działka dla muzeum Gazeta Wyborcza Kraków 

15. 2010-02-28 Kraków: potężne śmigło jest już gotowe - Kraków - 

Naszemiasto.pl 

krakow.naszemiasto.pl 

16. 2010-04-20 W Muzeum Lotnictwa o lotnikach  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

17. 2010-05-11 Noc Muzeów - odsłona VII | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl 

18. 2010-05-28 Selector Festival Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

19. 2010-06-12 MIG jak nowy  Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

20. 2010-06-26 Piknik Lotniczy: zespołom akrobatycznym 

dziękujemy  

Gazeta Wyborcza Kraków 

21. 2010-07-23 Finisz w Krakowie  Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

22. 2010-08-12 Zielonki przyjęty dzieci powodzian Gazeta Krakowska 

23. 2010-08-20 Czyżyny krakow.naszemiasto.pl 

24. 2010-08-30 "Najpiękniejszy dzień lata" dzieci z Sufczyna Gazeta Krakowska Tarnowska 

25. 2010-09-17 Muzeum jak wielkie śmigło. Już w weekend Kraków 

zaprasza miłośników lotnictwa i podniebnych 

maszyn  

Gazeta Krakowska 

26. 2010-09-29 Jeden egzemplarz jeszcze lata w Brazylii  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

27. 2010-11-19 Nominacja dla śmigła  Gazeta Wyborcza Kraków 

28. 2011-01-03 Wspomnijmy rok 2010 Dziennik Polski Kronika Krakowska 

29. 2011-02-25 Liderzy Małopolski  Dziennik Polski 

30. 2011-04-06 Kraków: otwarcie podziemi Rynku polskim 

Wydarzeniem Roku! 

krakow.naszemiasto.pl 

31. 2011-04-26 Lotnisko w Czyżynach będzie zabytkiem?  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

32. 2011-05-19 Czadowe Juwenalia  Dziennik Polski Magnes 

33. 2011-05-21 Plebiscyt "Kraków Mój Dom" rozstrzygnięty 

[ZDJĘCIA] 

krakow.naszemiasto.pl 

34. 2011-06-14 Koniec lotniczych pikników w Krakowie?  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

35. 2011-07-04 Czyżyny: niebezpieczna droga do Muzeum 

Lotnictwa - Kraków - Naszemiasto.pl 

krakow.naszemiasto.pl 

36. 2011-08-03 Zajada sportowe dla dzieci  Gazeta Wyborcza Kraków 

37. 2011-08-18 Jastrzębie nad Sądecczyzną  Dziennik Polski Nowosądecki 

38. 2011-09-02 Wystawa "Sukcesy wdrażania Funduszy 

Europejskich w Polsce"  

Gazeta Krakowska 

39. 2011-09-12 Największe logo prezydencji dziennikpolski24.pl 

40. 2011-10-12 Nie ma rozwoju bez innowacji  Dziennik Polski 

41. 2011-11-19 Dzień otwartych drzwi muzeów krakowskich Gazeta Wyborcza Kraków 

42. 2011-12-31 Będzie się działo  Gazeta Krakowska 

43. 2012-01-27 Bon do muzeum o 80 proc. tańszy  Gazeta Krakowska 

44. 2012-02-14 Kibice przyjadą do Czyżyn na Euro dziennikpolski24.pl 

45. 2012-03-02 Apocalyptica na juwenaliach Dziennik Polski 
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46. 2012-03-22 Edukację i karierę zaplanuj w Krakowie  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

47. 2012-04-10 Ten rok jest inny niż wszystkie  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

48. 2012-04-19 Powiat Miechowski  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

49. 2012-05-08 Kraków szykuje się do Euro bez meczów  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

50. 2012-05-17 Gdy zapada noc, muzea wydają się ciekawsze  Dziennik Polski Magnes 

51. 2012-05-30 Cudowne śmigło  Dziennik Polski Nieruchomości 

52. 2012-06-21 COKE LIVE MUSIC FESTIVAL Dziennik Polski Magnes miasta 

53. 2012-07-12 Zabójcy w krakowskiej Łaźni  Dziennik Polski 

54. 2012-08-03 Coke Live Music Festival Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

55. 2012-08-11 Wu-Hae operuje dziennikpolski24.pl 

56. 2012-08-24 VIII Małopolski Piknik Lotniczy dziennikpolski24.pl 

57. 2012-09-05 W internecie  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

58. 2012-09-26 Nigdy nie jest za późno na sztukę czy teatr. Przed 

seniorami weekend pełen wrażeń.  

Dziennik Polski 

59. 2012-10-26 Muzea w Krakowie 1 i 11 listopada Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

60. 2012-12-21 Za rakowickimi drutami  Dziennik Polski Magazyn Piątek 

61. 2013-02-15 Filmowy seans w fotelach z boeinga  Gazeta Wyborcza Kraków 

62. 2013-03-08 Warto wiedzieć Dziennik Polski Kronika Krakowska 

63. 2013-04-20 Kultura za darmo  Gazeta Krakowska 

64. 2013-05-15 Czyżynalia 2013 - Krakowskie Juwenalia krakow.naszemiasto.pl 

65. 2013-05-25 Warto wiedzieć i skorzystać Dziennik Polski Kronika Krakowska 

66. 2013-06-26 Asy lotnictwa na krakowskim niebie  Dziennik Polski 

67. 2013-07-15 Przeklęta płyta Wu-Hae  Dziennik Polski 

68. 2013-08-09 Bardziej rockowy, mniej hiphopowy  Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

69. 2013-08-30 Z muzyką w nowy rok szkolny Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

70. 2013-09-13 Spotkanie "Samoloty odrzutowe II wojny 

światowej" 

krakow.naszemiasto.pl 

71. 2013-11-02 Bałtyk nie dał sobie odebrać wraku bombowca. 

Krakowskie muzeum poczeka na Douglasa. 

dziennikpolski24.pl 

72. 2013-11-26 Kraków: wystawa lotnicza w Bonarce [ZDJĘCIA] krakow.naszemiasto.pl 

73. 2014-01-13 Papieski śmigłowiec demontowany  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

74. 2014-02-05 Czyżyny Dziennik Polski Kronika Krakowska 

75. 2014-02-14 Fantastyczne wizje w Muzeum Lotnictwa 

[ZDJĘCIA] 

dziennikpolski24.pl 

76. 2014-03-04 9 marca. Spotkania przy samolocie  Dziennik Polski Historia 

77. 2014-04-01 Wydarzenia Kraków - NaszeMiasto.pl krakow.naszemiasto.pl 

78. 2014-04-28 Rozalka marzyła, żeby zasadzić jabłonkę i polatać. 

Spełniło się!  

Gazeta Krakowska 

79. 2014-05-17 Noc atrakcji  Gazeta Wyborcza Kraków 

80. 2014-06-16 Awaryjne lądowanie w muzeum, ale tylko na niby. 

Dla potrzeb ratownictwa medycznego. 

dziennikpolski24.pl 

81. 2014-06-29 Grupy Rekonstrukcyjne na Małopolskim Pikniku 

Lotniczym [ZDJĘCIA] 

gazetakrakowska.pl 

82. 2014-07-27 Kraków. Niezwykłe pokazy lotnicze replik 

zabytkowych samolotów [ZDJĘCIA] 

krakow.naszemiasto.pl 

83. 2014-09-01 Takie lato jest tylko w Małopolsce  Gazeta Krakowska Najpiękniejszy 

Dzień Lata 

84. 2014-10-06 Weterani obejrzeli samoloty  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

85. 2014-10-23 To jest droga do muzeum, a nie donikąd  Gazeta Wyborcza Kraków 



 

 702 

 nr strony 

86. 2014-11-08 Kraków. Nowy eksponat w Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

gazetakrakowska.pl 

87. 2014-12-02 Otwarcie wystawy w Muzeum Lotnictwa  Dziennik Polski Historia 

88. 2014-12-28 Spotkania przy samolocie - "Sikorski Ilia Muromiec 

- Latający gigant Wielkiej Wojny" 

krakow.naszemiasto.pl 

89. 2015-02-16 Nie dadzą generałowi samolotu z pomnika  Dziennik Polski 

90. 2015-04-11 Barka na Wiśle czy Morskie Oko? Pary mogą 

wybrać miejsce ślubu  

Gazeta Krakowska 

91. 2015-04-30 Zabytkowy samolot w Krakowie  Gazeta Krakowska 

92. 2015-05-08 Kraków. Unikatowy samolot w Muzeum Lotnictwa 

Polskiego [ZDJĘCIA, WIDEO] 

krakow.naszemiasto.pl 

93. 2015-05-18 Pierwszy w Krakowie festiwal disco polo. Hushnalia 

ściągnęły tysiące ludzi [ZDJĘCIA] 

krakow.naszemiasto.pl 

94. 2015-06-08 XI Małopolski Piknik Lotniczy z atrakcjami dziennikpolski24.pl 

95. 2015-06-23 Prądnik Czerwony  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

96. 2015-07-02 Wieczór z fotografią lotniczą w muzeum w 

Czyżynach 

dziennikpolski24.pl 

97. 2015-07-20 Czyżyny Dziennik Polski Kronika Krakowska 

98. 2015-08-27 Muzeum lotnictwa kupiło dokumenty  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

99. 2015-10-08 Podyskutujmy o rewitalizacji  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

100. 2015-12-09 Anglik w Krakowie, a do tego jeszcze prawdziwy 

Zuch  

Gazeta Wyborcza Kraków 

101. 2016-01-21 Robert Kasprzycki krakow.naszemiasto.pl 

102. 2016-02-25 Kraków. Muzeum Lotnictwa kupi messerschmitta? krakow.naszemiasto.pl 

103. 2016-03-14 Prądnik Czerwony  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

104. 2016-04-13 Odnowiony Wiedeńczyk" wygląda jak wielki smok  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

105. 2016-05-09 Weekend w Małopolsce  Gazeta Krakowska 

106. 2016-05-20 Żołnierze i motocykle  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

107. 2016-06-22 Ekolodzy kontra głośne imprezy w parkach  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

108. 2016-06-29 Podniebne akrobacje nad osiedlami coraz bardziej 

niebezpieczne [ZDJĘCIA WIDEO] 

dziennikpolski24.pl 

109. 2016-07-12 Decyzja w sprawie szybowców po 18 lipca. 

Prezydent czeka na informacje od krakowian  

Gazeta Krakowska 

110. 2016-07-29 przedszkole z samolotem w tle  Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 24 

111. 2016-08-16 Gwiazdy znów w Krakowie  Dziennik Polski 

112. 2016-08-19 Małopolski Festyn Lotniczy. Odlotowa impreza 

połączona z jubileuszami 

gazetakrakowska.pl 

113. 2016-08-30 Padnij, powstań, czyli Narodowe Czytanie 

Sienkiewicza  

Gazeta Wyborcza Kraków 

114. 2016-09-14 Niemieckie samoloty startowały z lotniska w 

centrum Krakowa  

Gazeta Krakowska 

115. 2016-11-01 Wystawa "Skrzydła amerykańskich sił powietrznych 

w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego" 

krakow.naszemiasto.pl 

116. 2016-12-01 Wyjątkowy eksponat trafił do Muzeum Lotnictwa 

Polskiego 

dziennikpolski24.pl 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 346. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Cricoteka) 
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ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 30 30 16 9 15 22 28 44 78 47 319 

dziennikpolski24.pl    4 12 12 17 30 54 21 150 

Gazeta Krakowska 13 14 9 6 8 19 11 19 25 27 151 

Gazeta Wyborcza Kraków 25 13 12 8 14 12 21 45 81 45 276 

gazetakrakowska.pl    6 2 7 19 13 17 12 76 

krakow.naszemiasto.pl   5 4 6 17 39 16 18 45 150 

nowysacz.naszemiasto.pl    1 1   1 2 1 6 

tarnow.naszemiasto.pl     1 2  1 3 1 8 

Ogółem 68 57 42 38 59 91 135 169 278 199 1136 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 347. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Cricoteka) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2009-01-27 Cricoteka tuź-tuź - Kraków  krakow.naszemiasto.pl  

2. 
2010-02-10 

Kantor szedł do ślubu w za małych butach - Gazeta 

Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

3. 
2010-07-28 

Ujawniamy najcenniejsze eksponaty krakowskich 

muzeów - Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

4. 
2010-12-03 Pięć dni z Kantorem  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

5. 
2011-01-28 Muzea  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

6. 
2011-05-19 

Kraków Noc Muzeów 2011: Program, atrakcje, 

wydarzenia  

nowysacz.naszemiasto.pl  

7. 
2011-08-05 

Zmarła Anna Halczak (16.07.1960 - 3.08.2011) - 

Kraków - Naszemiasto.pl  

krakow.naszemiasto.pl  

8. 2011-09-02 Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?  Gazeta Krakowska 

9. 2011-11-10 Trudny budżet dla Małopolski  Gazeta Wyborcza Kraków 

10. 2011-12-08 Znów staną chasydzi i Wieczny Wędrowiec  Gazeta Wyborcza Kraków 

11. 2011-12-23 Tak, zmieniamy Małopolskę  Gazeta Krakowska Małopolska 

12. 2012-01-22 Małopolska: nowe instytucje kultury dzięki UE  gazetakrakowska.pl  

13. 2012-03-06 Wielopole...  Gazeta Krakowska 

14. 
2012-06-12 

Kraków: budowa nowej Cricoteki stoi. Grozi nam 

drugi szkieletor [ZDJĘCIA]  

krakow.naszemiasto.pl  

15. 2012-06-14 Muzeum Kantora może zdmuchnąć silny wiatr  Dziennik Polski 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/B0HVLT/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/wydarzenia/952447.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MA8RTP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MA8RTP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/kultura/220010,kantor-szed-do-lubu-w-za-ma-ych-butach,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TJY11T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TJY11T/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/287774,ujawniamy-najcenniejsze-eksponaty-krakowskich-muzeow,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ARZTJT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PQHEYL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BKTKSD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BKTKSD/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/909359,krakow-noc-muzeow-2011-program-atrakcje-wydarzenia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UFJLXL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UFJLXL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1025203,zmarla-anna-halczak-16-07-1960-3-08-2011,id,t.html?kategoria=8025#2f9cc54ca7924cf5,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GA8W4D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FX1V4T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LV46N1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XVO325/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CINV2H/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/496578,malopolska-nowe-instytucje-kultury-dzieki-ue,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8E5H5L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6J8N4T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6J8N4T/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/1439675,krakow-budowa-nowej-cricoteki-stoi-grozi-nam-drugi,galeria,id,t,tm.html?kategoria=663#8c0b3f5ed636f732,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RO3KT9/z/p
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16. 2012-08-09 Budowa Cricoteki znowu ruszyła [ZDJĘCIA]  krakow.naszemiasto.pl  

17. 2012-08-27 Była fabryka, będą mieszkania  Gazeta Wyborcza Kraków 

18. 
2012-10-24 

Tarnów: wystawy na otwarcie nowej siedziby 

Galerii Miejskiej BWA  

tarnow.naszemiasto.pl  

19. 2012-11-22 Ugoda dla Cricoteki warta 2,5 mln złotych  Gazeta Krakowska 

20. 
2012-12-07 Radykalne języki  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

21. 
2013-01-04 

Małopolskie inwestycje, które mają być 

dokończone w 2013 roku 

gazetakrakowska.pl  

22. 
2013-02-04 

W Krakowie na Wiśle pojawi się przystań dla 

żaglówek  

Gazeta Krakowska 

23. 2013-02-21 Odbudują rzeźbę na grobie Kantora  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

24. 2013-03-08 Budowa Cricoteki w pełnym słońcu [ZDJĘCIA]  gazetakrakowska.pl  

25. 2013-04-02 Cricoteka czeka na wiosnę  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

26. 2013-04-24 Cricoteka coraz bliżej otwarcia [NOWE ZDJĘCIA]  gazetakrakowska.pl  

27. 2013-05-23 Tarnowskie chwile Tadeusza Kantora  Gazeta Krakowska 

28. 2013-06-08 Sztuka idzie w miasto  Dziennik Polski 

29. 2013-07-24 Warsztaty aktorów Teatru Cricot 2  krakow.naszemiasto.pl  

30. 
2013-08-29 

Cricoteka Kraków: Trwa budowa Ośrodka 

Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora [ZDJĘCIA]  

krakow.naszemiasto.pl  

31. 2013-09-25 Nowa siedziba Cricoteki  krakow.naszemiasto.pl  

32. 2013-11-09 Budżet Małopolski: krocie na transport  Gazeta Krakowska 

33. 
2013-11-22 Kto inspiruje? Kantor!  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

34. 
2013-12-18 

W Tarnowie zobaczymy prace wybitnych polskich 

artystów  

Dziennik Polski 

35. 
2014-02-20 

"Wystarczy zrobić tylko pierwszy krok… Teatr 

Happeningowy Tadeusza Kantora."  

krakow.naszemiasto.pl  

36. 

2014-02-27 

Nowy budynek Cricoteki jest już prawie na 

ukończeniu. Wykonawca układa instalacje 

[ZDJĘCIE]  

dziennikpolski24.pl  

37. 
2014-03-07 Kultura będzie takłatwo dostępna jak nigdy dotąd  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

38. 
2014-05-14 

Krakowskie muzea znów zdradzać będą tajemnice 

pod osłoną nocy 

dziennikpolski24.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HK4G59/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/1502303,budowa-cricoteki-znowu-ruszyla-zdjecia,galeria,3197699,id,t,tm,zid.html#e5abc08a0412c788,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XT4UJ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2DSJKT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2DSJKT/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/1587977,tarnow-wystawy-na-otwarcie-nowej-siedziby-galerii-miejskiej,id,t.html?kategoria=517
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/G3KE15/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZCGAOH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LHU5JX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LHU5JX/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/732415,malopolskie-inwestycje-ktore-maja-byc-dokonczone-w-2013-roku,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NP1K3H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NP1K3H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J3CJ3T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UJZR2X/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/778810,budowa-cricoteki-w-pelnym-sloncu-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HUB4LL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VZP8KD/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/877318,cricoteka-coraz-blizej-otwarcia-nowe-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CXDEE5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5HF3KH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q9HBI1/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1942759,warsztaty-aktorow-teatru-cricot-2,id,t.html#ac6e06a60e38427f,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8VIIM5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8VIIM5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/1979400,cricoteka-krakow-trwa-budowa-osrodka-dokumentacji-sztuki,galeria,6486494,id,t,tm,zid.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QD3UE5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/2009822,nowa-siedziba-cricoteki,id,t.html#a384beeba7c55b0a,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A1NO8T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P4361P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HJ6VFH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HJ6VFH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/EHPGU5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/EHPGU5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/wystarczy-zrobic-tylko-pierwszy-krok-teatr-happeningowy,2170549,t,id.html#e7f1f744267b46ca,1,3,4
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SZZS46/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SZZS46/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SZZS46/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3346899,nowy-budynek-cricoteki-jest-juz-prawie-na-ukonczeniu-wykonawca-uklada-instalacje-zdjecie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JQ9VPD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1I402L/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1I402L/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3434885,krakowskie-muzea-znow-zdradzac-beda-tajemnice-pod-oslona-nocy,id,t.html
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39. 
2014-06-04 

Budowa nowej Cricoteki na finiszu. To 

architektoniczny majstersztyk [ZDJĘCIA]  

dziennikpolski24.pl  

40. 2014-08-27 Pan Kantor w kosmosie  Dziennik Polski 

41. 2014-09-12 KRZESŁO, WIESZAK l STÓŁ NA DWÓCH NOGACH  Gazeta Wyborcza Kraków 

42. 2014-09-13 Nowa Cricoteka, czyli muzeum godne Kantora  Dziennik Polski 

43. 2014-09-17 Nasze wielkie areny  Gazeta Wyborcza Kraków 25 Lat 

44. 2014-10-05 Performanse Guya de Cointet  krakow.naszemiasto.pl  

45. 2014-10-10 Maszyna awangardy  dziennikpolski24.pl  

46. 
2014-10-20 

Prezydent Komorowski odznaczył kolarzy 

[ZDJĘCIA]  

krakow.naszemiasto.pl  

47. 2014-10-27 Wybory trzeba wygrać rozmowami z ludźmi  Dziennik Polski 

48. 
2014-10-30 

W nowej Cricotece już przecieka dach. Muzeum jest 

zamknięte 

Dziennik Polski Kronika Krakowska 

49. 2014-11-06 Tadeusz Kantor wciąż inspirujący  Dziennik Polski Magnes 

50. 
2014-11-21 Rodzinne konfrontacje na scenie  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

51. 2014-11-29 Zmierzą się z mitem Kantora  Dziennik Polski 

52. 
2014-12-12 Wielopole, Wielopole i inne  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

53. 2014-12-30 Sztuka robienia wystaw  Dziennik Polski 

54. 2015-01-19 Allianz już po raz 15. nagrodzi wybitnych  Dziennik Polski 

55. 2015-01-26 Gdzie przeniosło się życie w Krakowie?  gazetakrakowska.pl  

56. 2015-02-04 To wystawa, która będzie wydarzeniem  Dziennik Polski 

57. 
2015-02-20 Nigdy tu już nie powrócę  

Gazeta Wyborcza Kraków M2 

Nieruchomości i wnętrza 

58. 2015-02-28 Studenci UJ zwiedzają muzea za darmo  dziennikpolski24.pl  

59. 
2015-03-20 Za nie skorzystać z takiej okazji  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

60. 2015-04-08 Jeszcze nigdy kultura nie była tak łatwo dostępna!  krakow.naszemiasto.pl  

61. 2015-04-21 Kantor podwójny  Gazeta Wyborcza Kraków 

62. 2015-04-25 Zgłoś ciekawe budynkii przyjazną przestrzeń  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

63. 2015-05-04 Wydarzenie Historyczne Roku - Kraków ma szansę  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TKYBYH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TKYBYH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3460431,budowa-nowej-cricoteki-na-finiszu-to-architektoniczny-majstersztyk-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OACQ4D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K9BNPT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KA3NFD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Y0CT31/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MWU4VL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/performanse-guya-de-cointet,1288235,t,id.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/KJL4T/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3601999,maszyna-awangardy,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PWSPST/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PWSPST/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/prezydent-komorowski-odznaczyl-kolarzy-zdjecia,2457757,galop,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/APRFTP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CK875/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CK875/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TM1Z69/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JN1PRX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LXZXGD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PQCWY1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ID01R1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JEQ6GH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/AZKAA9/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3729120,gdzie-przenioslo-sie-zycie-w-krakowie,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1X4XHD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RERVE9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6BGK95/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3767957,studenci-uj-zwiedzaja-muzea-za-darmo,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FZFVEP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XWA82L/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/jeszcze-nigdy-kultura-nie-byla-tak-latwo-dostepna,3341649,artgal,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QTUMGX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ACQBJ1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5OQ5GD/z/p
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64. 
2015-05-11 

Kraków. Noc Muzeów 2015 15-16 maja [BILETY, 

KOMUNIKACJA]  

krakow.naszemiasto.pl  

65. 
2015-05-15 Światło w nocy  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

66. 2015-05-16 Gniew Dziadów Kultury  Gazeta Wyborcza Kraków 

67. 2015-05-21 Apartamenty przy ul. Nadwiślańskiej 11  Dziennik Polski Kraków mój dom 

68. 
2015-05-29 Na kulturę jak na autostrady?  

Gazeta Wyborcza Kraków 

Małopolska 25 lat samorządności 

69. 2015-06-22 Młodzi zgłębią tajniki sztuki ulicznej  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

70. 2015-06-27 Konkurs Kraków - mój dom. Oto nasi laureaci!  Dziennik Polski 

71. 
2015-07-03 

Spotkanie ze sztuką wybitnego francuskiego 

artysty na wystawie w Cricotece  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

72. 2015-07-23 Krakowskie Ernanacje  Dziennik Polski Magnes 

73. 
2015-07-31 Opowieść performera o bardzo długiej podróży  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

74. 
2015-08-21 Pocieszenia szukaj w muzyce  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

75. 2015-08-31 Teletubisie nudzą przy Brahmsie  Dziennik Polski 

76. 2015-09-17 Powaga i śmiech na scenie  Gazeta Wyborcza Kraków 

77. 2015-09-26 Warsztaty "Rysunek na folii"  krakow.naszemiasto.pl  

78. 
2015-10-22 10 największych sukcesów Małopolski  

Gazeta Wyborcza Kraków 

Małopolska 

79. 2015-10-29 Oswajanie Kantora dźwiękiem  Dziennik Polski Magnes miasta 

80. 
2015-11-06 Z kraju i ze świata  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

81. 2015-11-25 Dzieci chcą do miasta  Gazeta Wyborcza Kraków 

82. 2015-12-16 Tylu prac i wspaniałych nagród jeszcze nie było  Dziennik Polski Nieruchomości 

83. 2015-12-29 Warto wiedzieć i skorzystać  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

84. 
2016-01-08 Ekstremalny początek roku z Capellą Cracoviensis  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

85. 
2016-01-22 FERIE W MUZEACH l MCK  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 24 

86. 
2016-02-12 

Promocja „Kontekstów” poświęconych Tadeuszowi 

Kantorowi  

krakow.naszemiasto.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9750JH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9750JH/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-noc-muzeow-2015-15-16-maja-bilety-komunikacja,3378888,art,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/H526M5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K6GXA5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/594COT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GCYT3X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TFYK21/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V4X4T5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V88KKD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V88KKD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FCEOZT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3DCHXL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TR8DJX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LXYOW9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HVSX0X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/51TNSH/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/warsztaty-quot-rysunek-na-folii-quot-18256057.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/T620UX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1WM6SD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MU2HEL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7D8P6X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ML2095/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UIXUOT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LIUZP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8Z56KX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/943AAL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/943AAL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/promocja-kontekstow-poswieconych-tadeuszowi-kantorowi-28164894.html
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87. 
2016-03-02 

Unsound i Teatr Nowy bez ministerialnych 

pieniędzy  

Gazeta Wyborcza Kraków 

88. 2016-03-29 Rondo naleśnikowe, tańce i bilety za PET-y  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

89. 2016-04-14 Głosuj na Wydarzenie Historyczne Roku  dziennikpolski24.pl  

90. 
2016-05-10 

Noc Muzeów 2016 w Krakowie. Muzea otwierają 

drzwi. To będzie ciekawa noc [PROGRAM]  

gazetakrakowska.pl  

91. 
2016-06-03 56. Krakowski Festiwal Filmowy dobiega końca  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

92. 2016-06-29 Dzieje się  Gazeta Krakowska 

93. 
2016-08-04 

Urzędnicy próbują napędzić klientów nowemu 

parkingowi 

gazetakrakowska.pl  

94. 2016-08-23 Z wizytą u Kantorów: jak żyć z wielkim artystą  Gazeta Wyborcza Kraków 

95. 
2016-09-09 Urodziny Cricoteki  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

96. 
2016-09-16 Wyruszamy w nocną, teatralną podróż  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

97. 
2016-09-23 Podgórze zaprasza na długi spacer  

Gazeta Krakowska Kraków. Piątek 

wieczorem 

98. 2016-10-03 Wulkan wyobraźnisztuka wyboru  dziennikpolski24.pl  

99. 2016-10-10 2. urodziny Cricoteki - dzień 2 krakow.naszemiasto.pl  

100. 
2016-10-14 SCHLEMMER l KANTOR  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 24 

101. 2016-10-19 Warsztaty artystyczne dla dzieci "Złapane!"  krakow.naszemiasto.pl  

102. 2016-11-13 Warsztaty artystyczne dla dzieci "Może morze?"  krakow.naszemiasto.pl  

103. 2016-12-01 Kraków będzie miastem festiwali. Ale jakich?  Gazeta Wyborcza Kraków 

104. 2016-12-12 Wykład "Kenneth Koch i jego sceniczne wiersze"  krakow.naszemiasto.pl  

105. 2016-12-24 Audio Art Festival 2016 - dzień 8  krakow.naszemiasto.pl  

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 348. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Kasztel  

w Szymbarku) 

ŹRÓDŁO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 1 3 25 33 2 1 2 1 68 

dziennikpolski24.pl  1 6  1    8 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/S9LIHL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/S9LIHL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/35BVML/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WUOQ9P/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/glosuj-na-wydarzenie-historyczne-roku,9872693
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ABTXLD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ABTXLD/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/noc-muzeow-2016-w-krakowie-muzea-otwieraja-drzwi-to-bedzie-ciekawa-noc-program,9975152
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FN8599/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/34IJM9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WMHIT9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WMHIT9/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/urzednicy-probuja-napedzic-klientow-nowemu-parkingowi,10480617/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/94ZHKP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GU4S71/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MK9URL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JWX47D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JJXAXP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/kultura/a/wulkan-wyobraznisztuka-wyboru,10696316/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Y1CZQ5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/2-urodziny-cricoteki-dzien-2-43607729.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OOHK59/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YXOBEL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/warsztaty-artystyczne-dla-dzieci-quot-zlapane-quot-47322826.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7UQDPE/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/warsztaty-artystyczne-dla-dzieci-quot-moze-morze-quot-47323422.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QG0ABH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XOK4T9/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/wyklad-quot-kenneth-koch-i-jego-sceniczne-wiersze-quot-50816282.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G4FJ5T/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/audio-art-festival-2016-dzien-8-48676714.html
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Gazeta Krakowska 4 5 29 43 39 35 24 36 215 

Gazeta Wyborcza Kraków  2       2 

Gazetakrakowska.pl   1      1 

gorlice.pl    17 16 16 13  62 

halogorlice.info     1 2 13 16 32 

nowysacz.naszemiasto.pl   1      1 

tarnow.naszemiasto.pl   1      1 

Ogółem 5 11 63 93 59 54 52 53 390 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 349. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Kasztel w Szymbarku) 

 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2009-10-22 Milowy krok do przodu Dziennik Polski Nowosądecki 

2. 2010-03-15 Kasztel dostanie drugie życie  Dziennik Polski Nowosądecki 

3. 2010-12-04 Duchy Kasztelu  Dziennik Polski Nowosądecki 

4. 2010-12-18 Referaty i turnieje | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl 

5. 2011-01-18 Komu Mosty Starosty?  Gazeta Krakowska Gorlicka 

6. 2011-01-22 Zasłużona siódemka | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl 

7. 2011-02-07 Zegzda na gorlickim moście | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl 

8. 2011-02-08 Podziękowali za obecność w kulturze  Dziennik Polski Nowosądecki 

9. 2011-02-14 Od poniedziałku do niedzieli  Dziennik Polski Nowosądecki 

10. 2011-03-14 W gipsie i kamieniu  Dziennik Polski Nowosądecki 

11. 2011-04-01 Rycerze bez zamku  Gazeta Krakowska Gorlicka 

12. 2011-04-26 Polecamy, zapraszamy Gazeta Krakowska Gorlicka 

13. 2011-05-16 Turyści z Gorlic i Bardejova współpracują już 20 lat [ nowysacz.naszemiasto.pl 

14. 2011-06-03 ZAPROSZENIA Dziennik Polski Nowosądecki 

15. 2011-06-07 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

16. 2011-07-05 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

17. 2011-07-29 W Kasztelu Gazeta Krakowska Gorlicka 

18. 2011-08-26 234 mln na najważniejsze zadania inwestycyjne Gazeta Krakowska Gorlicka 

19. 2011-09-13 V Zjazd członków Klubu Gorliczan  Gazeta Krakowska Gorlicka 

20. 2011-09-23 Narkotykowa rzeczywistość Gazeta Krakowska Gorlicka 

21. 2011-10-14 Polecamy, zapraszamy Gazeta Krakowska Gorlicka 

22. 2011-11-10 Kurort i bitwa gorlicka  Dziennik Polski Nowosądecki 

23. 2011-11-15 WYSTAWY Dziennik Polski Nowosądecki 

24. 2011-11-29 Nie dublujcie imprez!  Gazeta Krakowska Gorlicka 

25. 2012-01-05 Polecamy, zapraszamy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

26. 2012-01-31 Polecamy, zapraszamy Gazeta Krakowska Gazeta Gorlicka 

27. 2012-02-14 Otwarcie ciekawej wystawy w piątek  Gazeta Krakowska Gorlicka 

28. 2012-02-21 16 marca poznamy laureata nagrody  Gazeta Krakowska Gorlicka 

29. 2012-03-09 Poznamy laureata Gazeta Krakowska Gorlicka 

30. 2012-03-20 Polecamy, zapraszamy Gazeta Krakowska Gorlicka 

31. 2012-03-30 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Jazz i klasyka gorlice.pl 

32. 2012-04-19 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Sztuka 

familijna 

gorlice.pl 

33. 2012-05-07 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Molnar i gulasz gorlice.pl 

34. 2012-05-23 Koledzy kiszki  Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 
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35. 2012-06-08 Polecamy, zapraszamy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

36. 2012-06-15 Ogród sztuk w kasztelu  Gazeta Krakowska Gorlicka 

37. 2012-06-26 Polecamy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

38. 2012-07-03 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

39. 2012-07-05 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

40. 2012-07-09 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

41. 2012-07-12 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

42. 2012-07-17 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

43. 2012-07-24 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

44. 2012-07-26 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

45. 2012-07-31 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

46. 2012-08-03 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

47. 2012-08-09 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

48. 2012-08-20 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

49. 2012-08-24 WYSTAWY Dziennik Polski Kronika Małopolska 

50. 2012-09-01 Co, gdzie, kiedy? Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

51. 2012-09-11 W kasztelu w Szymbarku Gazeta Krakowska Gorlicka 

52. 2012-09-18 Polecamy, zapraszamy Gazeta Krakowska Gorlicka 

53. 2012-11-13 Polecamy, zapraszamy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

54. 2012-11-27 6,6 miliona złotych na szlak  Gazeta Krakowska Gorlicka 

55. 2012-12-21 Zapraszamy na wystawę  Gazeta Krakowska Gorlicka 

56. 2013-01-05 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Dookoła 

świata z kolędą 

gorlice.pl 

57. 2013-01-11 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Szopki w 

Kasztelu 

gorlice.pl 

58. 2013-02-01 Klub Sztuki imienia Alf reda Długosza ma 30 lat  Gazeta Krakowska Gorlicka 

59. 2013-02-12 Siadami profesora Reinfussa  Gazeta Krakowska Gorlicka 

60. 2013-03-01 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Zagraj 

muzyczko 

gorlice.pl 

61. 2013-03-15 Partnerzy projektu już wkrótce przystąpią do prac Gazeta Krakowska Gorlicka 

62. 2013-04-04 Małopolska także ma unijne cuda dziennikpolski24.pl 

63. 2013-04-16 CZŁOWIEK JEST PIĘKNY - WERNISAŻ 

FOTOGRAFII 

Gazeta Krakowska Gorlicka 

64. 2013-04-29 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Historia Jazdy 

Polskiej 

gorlice.pl 

65. 2013-05-17 Rycerze pod Kasztelem Gazeta Krakowska Gorlicka 

66. 2013-06-03 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Konkurs 

wiedzy o Bitwie 

gorlice.pl 

67. 2013-06-26 MAŁOPOLSKA PIĘKNIEJE dzięki funduszom z Unii 

Europejskiej  

Gazeta Krakowska Unia Europejska - 

wykorzystaj szansę 

68. 2013-07-30 Koncert i wernisaże  Gazeta Krakowska Gorlicka 

69. 2013-08-06 Cel: kultura na poziomie  Gazeta Krakowska Gorlicka 

70. 2013-08-31 Małopolska pięknieje dzięki funduszom  Dziennik Polski Unia Europejska 

2007-2013 

71. 2013-10-09 Graj z Małopolską! Dziś kolejne karty do kolekcji  Gazeta Krakowska 

72. 2013-10-15 Przygotowania do obchodów bitwy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

73. 2013-10-31 Kartka z kalendarza  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

74. 2013-11-15 Polecamy, zapraszamy  Gazeta Krakowska Gorlicka 

75. 2014-01-08 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - 22. Finał 

WOŚP 

gorlice.pl 

76. 2014-01-13 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Za osiągnięcia 

w kulturze 

gorlice.pl 
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77. 2014-01-31 Nadchodza.ee wydarzenia kulturalne w powiecie Gazeta Krakowska Gorlicka 

78. 2014-02-18 Wystawę można zwiedzić do 13 marca  Gazeta Krakowska Gorlicka 

79. 2014-03-07 Nadchodzące wydarzenia kulturalne w powiecie Gazeta Krakowska Gorlicka 

80. 2014-03-21 Sztab wojenny w Szymbarku  Gazeta Krakowska Gorlicka 

81. 2014-04-08 Młodzież z Gorlickiego stworzyła siedem "żywych" 

obrazów  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

82. 2014-04-11 Radni wizytują zabytki  Gazeta Krakowska Gorlicka 

83. 2014-05-13 15 maja czwartek, godz. 10. kasztel w Szymbarku Gazeta Krakowska Gorlicka 

84. 2014-06-18 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Zaproszenie 

do Szymbarku 

gorlice.pl 

85. 2014-06-26 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Od piątku do 

niedzieli 

gorlice.pl 

86. 2014-07-29 Panorama Kultur - każdy znalazł coś dla siebie  Gazeta Krakowska Gorlicka 

87. 2014-08-12 Wspólnie odkrywamy Małopolskę!  Gazeta Krakowska Gorlicka 

88. 2014-08-28 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Wrześniowa 

ściągawka 

gorlice.pl 

89. 2014-10-07 VIII Gorlicka Jesień Muzyczna Gazeta Krakowska Gorlicka 

90. 2014-11-21 W Wysowej biegacze zakończą Grand Prix 

Małopolski 2014 roku  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

91. 2015-01-05 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Gorlicki 23. 

Finał WOŚP, 11 stycznia 2015 roku 

gorlice.pl 

92. 2015-03-27 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - 100 - lecie 

Bitwy pod Gorlicami 

gorlice.pl 

93. 2015-04-21 Jednopłatowiec nad Gorlicami  Gazeta Krakowska Gorlicka 

94. 2015-05-12 Złoty Liść Dębu dla Zdzisława Tohla. artysty i... 

budowlańca  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

95. 2015-07-10 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Festiwal 

Emanacje 

gorlice.pl 

96. 2015-07-31 "Krakowska" poleca  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

97. 2015-08-14 O chleba wyziewach i soku z fijołków Gazeta Krakowska Gorlicka 

98. 2015-08-28 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Ściągawka z 

wydarzeń WRZESIEŃ 2015 

gorlice.pl 

99. 2015-09-11 Dostaniemy szansę na poznanie własnej historii  Dziennik Polski 

100. 2015-10-30 Nadchodzące wydarzenia kulturane Gazeta Krakowska Gorlicka 

101. 2015-11-11 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Spotkanie z 

podróżnikiem 

gorlice.pl 

102. 2015-12-12 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Wyniki 

Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

gorlice.pl 

103. 2015-12-24 Gorlicki Konkurs Szopek zakończony  Gazeta Krakowska Gorlicka 

104. 2016-01-08 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

105. 2016-02-05 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

106. 2016-03-29 Tomasza Pruchnickiego niezwykłe fotografie Gazeta Krakowska Gorlicka 

107. 2016-04-15 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

108. 2016-05-06 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

109. 2016-05-17 Noc w pałacu wezyrów  Gazeta Krakowska Gorlicka 

110. 2016-06-24 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

111. 2016-07-15 Wakacyjny rozkład jazdy, czyli Dni Biecza. Tour de 

Pologne i Plaża Party  

Gazeta Krakowska Gorlicka 

112. 2016-07-29 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

113. 2016-09-02 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

114. 2016-10-07 Nadchodzące wydarzenia kulturalne Gazeta Krakowska Gorlicka 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 350. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Orawski Park 

Etnograficzny) 

ŹRÓDŁO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 44 30 16 111 56 152 5 2 3 2 421 

dziennikpolski24.pl    13 10 4 2 1 2 1 33 

Gazeta Krakowska 18 14 2 3 3 9 3 4 5 3 64 

Gazeta Wyborcza Kraków 2 1 2   1  1 3 1 11 

Gazetakrakowska.pl    1 1 1 1  1  5 

gorlice.pl      2     2 

halogorlice.info       1    1 

krakow.naszemiasto.pl   1     1 1  3 

nowysacz.naszemiasto.pl      1  1   2 

tarnow.naszemiasto.pl      1  1   2 

Ogółem 64 45 21 128 70 171 12 11 15 7 544 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 351. Lista komunikatów objętych analizą jakościową(Orawski Park Etnograficzny) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2010-01-08 Mikroprojekty na start  Gazeta Krakowska Podhalańska 

2. 2010-02-23 Skansen trafi do rejestru  Gazeta Krakowska Podhalańska 

3. 2010-04-21 Krótko | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

4. 2010-05-10 Japonia na Orawie i Podhalu  Dziennik Polski Podhalański 

5. 2010-05-19 Dzieciaki piekły chleb  Dziennik Polski Podhalański 

6. 2010-06-11 Jam Katarzyna zwycięska  Dziennik Polski Podhalański 

7. 2010-07-12 Polecamy Dziennik Polski Podhalański 

8. 2010-07-27 Zubrzyca Górna. Święto Borówki  Dziennik Polski 

9. 2010-07-28 Nowe inwestycje w skansenie  Dziennik Polski Podhalański 

10. 2010-08-11 Wirtualne dzielą  Dziennik Polski 

11. 2010-08-16 Muzyka kameralna w skansenie  Dziennik Polski Podhalański 

12. 2010-08-25 Koncert Chopinowski na Orawie  Dziennik Polski Podhalański 

13. 2010-09-22 Czytali pod dachami Orawy  Dziennik Polski Podhalański 

14. 2010-09-22 ZUBRZYCA GÓRNA. Ze skarbca sztuki sakralnej   Dziennik Polski Podhalański 

15. 2010-10-09 Nowy zwyczaj nowożeńców  Dziennik Polski Podhalański 

16. 
2011-02-18 

Małopolska: Dwa kolejne muzea w Państwowym 

Rejestrze Muzeów | Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6U15J5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XDVOOT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GAVGN1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1012658-krotko
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KTRPL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3C4UM5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OTCJW9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IKJGZT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6O1EGP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JXDQF5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RTQPIP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NTQML9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BY4LRT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A3K2X5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4XA9LL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K4WLRX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DON75T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DON75T/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/na-biezaco/1121185-malopolska-dwa-kolejne-muzea-w-panstwowym-rejestrze-muzeow
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17. 2011-04-16 Gdy zmęczysz się Krupówkami..  Gazeta Krakowska Na majówkę 

18. 2011-04-19 W Parku Narodowym o architekturze Orawy  Dziennik Polski Podhalański 

19. 2011-05-21 Wystawa w miejscu, gdzie mieszkał Karol Wojtyła  Dziennik Polski Podhalański 

20. 2011-06-18 Świat baśni i legend babiogórskich | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

21. 2011-07-09 Zawodowcy i ochotnicy na wspólnych ćwiczeniach  Dziennik Polski Podhalański 

22. 2011-07-30 Święto Borówki na Orawie  Dziennik Polski Podhalański 

23. 2011-08-02 Serce przeszłości bije na Orawie  Dziennik Polski Podhalański 

24. 
2011-09-09 Prażonki na Orawie  

Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

25. 2011-10-28 Pamięć o tych, co odeszli.,  Dziennik Polski Podhalański 

26. 2011-11-09 Śmiertelne zaniedbania  dziennikpolski24.pl  

27. 2011-11-16 Nasza szkoła chroni ptaki dziennikpolski24.pl  

28. 2011-11-17 Wieczór pieśni patriotycznych  dziennikpolski24.pl  

29. 2011-11-17 Wspominali świętego Huberta  dziennikpolski24.pl  

30. 2012-01-27 Z bonem do muzeum, ale tylko w grupie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

31. 2012-01-27 Bon do muzeum o 80 proc. tańszy  Gazeta Krakowska 

32. 
2012-01-31 

Chleb orawski na liście tradycyjnych produktów 

Małopolski?  

gazetakrakowska.pl  

33. 2012-02-10 Zajrzyj na Orawę!  Gazeta Krakowska Podhalańska 

34. 2012-02-10 Z bonem do muzeum  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

35. 2012-02-10 Z bonem do muzeum  dziennikpolski24.pl  

36. 2012-02-17 Chcą wskrzesić kożuch z Orawy  Gazeta Krakowska Podhalańska 

37. 2012-03-23 Nowe potrawy na liście produktów regionalnych  Gazeta Krakowska Podhalańska 

38. 2012-04-17 Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - W tym sęk!  gorlice.pl  

39. 2012-05-16 Małopolska: Okazja do zwiedzania  dziennikpolski24.pl  

40. 2012-05-17 Sęk w architekturze drewnianej  Dziennik Polski 

41. 2012-07-03 Górale z całego świata zjadą na polską Orawę  Gazeta Krakowska Podhalańska 

42. 2012-07-27 Miliony na skatepark i ścieżki rowerowe  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

43. 2012-08-24 Letni wypoczynek miły i pożyteczny  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

44. 2012-08-28 Przenocuj w górskim schronisku  Gazeta Krakowska Podhalańska 

45. 2012-10-09 Powiat Myślenicki  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/37VKEP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2CP30D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JYPHYP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FWZAD9/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1151708-swiat-basni-i-legend-babiogorskich.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/W3J3JX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WUQWN1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LX7W4D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/U7Z0CH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2ZLP55/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TL1K9L/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-targ/1189285-smiertelne-zaniedbania.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X8ITV5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1190987-nasza-szkola-chroni-ptaki.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1FM6HP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1191251-wieczor-piesni-patriotycznych.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/832EMP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1191132-wspominali-swietego-huberta.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DEDKF1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SMGII9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HZXCAX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HZXCAX/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/500172,chleb-orawski-na-liscie-tradycyjnych-produktow-malopolski,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/X8ETX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1CASJT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HKZDUL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1207739-z-bonem-do-muzeum.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q4YKZ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9JMCQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MVQL95/z/i
http://www.gorlice.pl/1585,3501,W_tym_sek.htm
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LO33RX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/na-biezaco/1222433-malopolska-okazja-do-zwiedzania
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Z8CQ65/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/F0HADD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/M592VX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4UTN25/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CC26IL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NZCZLP/z/p
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46. 

2012-11-30 

Piątek Dziś w Zakopanem zorgani- zowane zostaną 

uroczystości związane z obchodami 1130-lecie 

Szkoły  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

47. 2013-05-10 Wiosna na Orawie z De Press i Ulijanką  Dziennik Polski 

48. 2013-05-11 Huczne rozpoczęcie wiosny na Orawie  Dziennik Polski Magazyn Sobota 

49. 2013-07-05 Z mapą od "Krakowskiej" nie zgubisz się na szlaku  Gazeta Krakowska 

50. 2013-07-22 Małopolska Miodowa Kraina  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

51. 2013-10-09 Imprezy na Podhalu  Gazeta Krakowska Podhalańska 

52. 2014-02-25 Kultura będzie łatwo dostępna jak nigdy Gazeta Krakowska 

53. 
2014-03-28 

Nowe inwestycje pozwalają mieszkańcom lepiej 

żyć  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

54. 
2014-08-29 Tak zmieniła się małopolska wieś  

Gazeta Krakowska Dożynki 

Województwa Małopolskiego 

55. 2015-04-08 Jeszcze nigdy kultura nie była tak łatwo dostępna!  krakow.naszemiasto.pl  

56. 2015-04-22 Skansen otrzymał dotację rady powiatu  Gazeta Krakowska Podhalańska 

57. 
2015-04-25 Nieprzemijające drewno  

Gazeta Wyborcza Kraków Majówka 

w Małopolsce 

58. 
2015-05-29 Na kulturę jak na autostrady?  

Gazeta Wyborcza Kraków 

Małopolska 25 lat samorządności 

59. 2015-06-18 Zniżki da turystów na atrakcje górskie  Gazeta Krakowska Podhalańska 

60. 2015-06-22 Są pieniądze dla muzealników  dziennikpolski24.pl  

61. 2015-07-08 Wczasy z nauką w tle  Gazeta Krakowska Podhalańska 

62. 2015-07-09 Wakacje połączone ze zwiedzaniem  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

63. 
2015-08-14 Dzień wolnego? Czas na wycieczkę !  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

64. 2015-09-05 Byle dalej, byle dalej...  dziennikpolski24.pl  

65. 2015-11-20 Co słychać w kulturze? Dzisiaj  Gazeta Krakowska Podhalańska 

66. 
2015-12-24 

Oto opowieść o Heródku z Lipnicy. Człowieku, 

którego wybrały anioły  

Dziennik Polski Święta 

67. 
2016-01-09 Na małopolskim szlaku nie tylko drewnianych pereł  

Dziennik Polski Zimowe atrakcje 

Małopolski 

68. 2016-06-17 Skansen w Zubrzycy: w krainie orawskich chat  Gazeta Krakowska 

69. 2016-07-06 Zakopane... A co poza tym warto zobaczyć?  Gazeta Krakowska Podhalańska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AMDD2X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AMDD2X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AMDD2X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q4N0G1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EGJ5BX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WVW2RT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KXS3Q5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V1H0IH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q2CEFX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D2WTB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D2WTB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KZCBFH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/356UM5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/jeszcze-nigdy-kultura-nie-byla-tak-latwo-dostepna,3341649,artgal,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SS0LND/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1HEG2L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NXL3LT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZFJQGT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ZBMXX9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3908569,sa-pieniadze-dla-muzealnikow,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JPP4WT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9F7X6X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YNLG59/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UABBLL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6566193,byle-dalej-byle-dalej,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PM2H89/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QK6J4H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QK6J4H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FHWUIL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3COHA5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Z6M4G9/z/p
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70. 
2016-07-16 Zubrzyca Górna i sołtysi mieli dwory  

Gazeta Krakowska Zamki, pałace i 

zespoły parkowe 

71. 
2016-12-15 Czułów. Oscypki i etnografia za ciasto z jabłkami  dziennikpolski24.pl  

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 352. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Dom Rodzinny JPII) 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 15 13 14 4 17 7 8 78 

dziennikpolski24.pl 14 9 16 4 13 6 7 69 

Gazeta Krakowska 27 22 25 19 46 14 16 169 

Gazeta Wyborcza Kraków 7 7 3 3 9 3 5 37 

gazetakrakowska.pl 10 8 8 5 17 8 9 65 

krakow.naszemiasto.pl 1 7 1 1 7 2 4 23 

nowysacz.naszemiasto.pl  3     2 5 

tarnow.naszemiasto.pl       2 2 

Ogółem 74 69 67 36 109 40 53 448 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 353. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Dom Rodzinny JPII) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 

2010-01-25 

Remont domu papieża ruszy już w marcu - 

Wadowice - Małopolska Zachodnia - Gazeta 

Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

2. 
2010-01-26 Remont domu papieża ruszy już w marcu  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

3. 2010-02-12 Dom rodzinny papieża będzie instytucją kultury  Dziennik Polski 

4. 2010-02-17 Nowe muzeum w domu Jana Pawła II  Gazeta Wyborcza Kraków 

5. 2010-03-15 Muzeum z poślizgiem  Dziennik Polski 

6. 2010-03-30 Minister i marszałek dadzą po milionie  Dziennik Polski 

7. 
2010-03-31 Powołali muzeum  

Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

8. 2010-04-01 Tu wszystko się zaczęło  Gazeta Wyborcza Kraków Dodatek 

9. 

2010-05-08 

Muzeum papieża ma dyrektora. Zarząd 

Województwa Małopol- skiego powołał księdza 

Pawła  

Dziennik Polski 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5UCDZ1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LNGNCT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/czulow-oscypki-i-etnografia-za-ciasto-z-jablkami,11578223/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/M99RX5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/M99RX5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/M99RX5/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/malopolskazachodnia/wadowice/213896,remont-domu-papie-za-ruszy-ju-z-w-marcu,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KW6HHL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/L7L2DD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZHELCT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6V3D4T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V47T1L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SBHTY5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ADPMB5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J2VLJL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J2VLJL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J2VLJL/z/p
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10. 
2010-05-10 Ksiądz Danek szefem muzeum  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

11. 2010-05-19 Tu wszystko się zaczęło..., cz. I  Gazeta Wyborcza Kraków Dodatek 

12. 
2010-07-14 

Pijalnia w Krynicy za unijne pieniądze | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

13. 
2010-07-19 

Wadowice: jesienią ruszy remont Domu 

Papieskiego - Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

14. 2010-07-26 Są pieniądze na muzeum  Dziennik Polski 

15. 
2010-08-14 Chętni na remont papieskiego domu  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

16. 2010-09-10 Przebudowa domu papieskiego  Dziennik Polski 

17. 2010-09-11 Dom Wojtyły do remontu  Gazeta Krakowska 

18. 
2010-09-24 

Ekspozycja papieskiego mieszkania | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

19. 
2010-10-06 

Wadowice: ruszyła przebudowa domu papieża - 

Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

20. 2010-10-12 Kraków: muzeum AK pod opieką Klicha?  gazetakrakowska.pl  

21. 
2010-12-02 

Wadowice: sprawdzamy, jak przebiega remont 

domu papieża - Gazeta Krakowska 

gazetakrakowska.pl  

22. 2011-03-04 Remont domu Wojtytów.  Dziennik Polski 

23. 
2011-03-12 

Wadowice: wystawa JP II czynna też 1 maja - Nowy 

Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

24. 
2011-04-02 

Wadowiczanie i beskidzcy górale wspominają Jana 

Pawła II | Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

25. 
2011-04-28 Zbiór informacji  

Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

26. 
2011-05-01 

Tysiące wiernych uczestniczyło w dziękczynnej 

mszy św. | Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

27. 2011-05-11 Przebudowa trwa, logo już jest | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

28. 
2011-05-13 Muzealne atrakcje w weekend  

Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

29. 2011-05-19 Papa boom dopiero przed nami  Gazeta Wyborcza Kraków 

30. 
2011-06-13 Debata, na której wszyscy korzystamy  

Dziennik Polski IV Konferencja 

krakowska 

31. 
2011-08-22 

Pierwszy Bieg Śladami Jana Pawła II z Wadowic do 

Krakowa  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9SAHP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6G6QVX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YCPO6X/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YCPO6X/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/gospodarka/1038959-pijalnia-w-krynicy-za-unijne-pieniadze
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/H3L5OD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/H3L5OD/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/284043,wadowice-jesienia-ruszy-remont-domu-papieskiego,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OLQVVH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LRHGHL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J50ARH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/I3BK3H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/B7ZN0H/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/B7ZN0H/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kraj/1065401-ekspozycja-papieskiego-mieszkania
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9B32YP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9B32YP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/malzach/wadowice/316504,wadowice-ruszyla-przebudowa-domu-papieza,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/C8Z5JD/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/318888,krakow-muzeum-ak-pod-opieka-klicha,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PSY5JT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PSY5JT/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/339813,wadowice-sprawdzamy-jak-przebiega-remont-domu-papieza,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/48PSJ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/34BCT9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/34BCT9/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/814904,wadowice-wystawa-jp-ii-czynna-tez-1-maja,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MEFEDD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MEFEDD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/na-biezaco/1132793-wadowiczanie-i-beskidzcy-gorale-wspominaja-jana-pawla-ii
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5EUT4X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CJK48T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CJK48T/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podbeskidzki/1139641-tysiace-wiernych-uczestniczylo-w-dziekczynnej-mszy-sw.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9YVEFD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podbeskidzki/1141799-przebudowa-trwa-logo-juz-jest.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VVHC71/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6QZVE9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/749SAH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/713XJX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/713XJX/z/p
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32. 2011-09-30 Muzeum przy ulicy Kościelnej Dziennik Polski Magazyn Piątek 

33. 
2011-12-03 

Turystyka powinna być ważną dziedziną 

małopolskiej gospodarki  

Dziennik Polski 

34. 2012-01-19 W Wadowicach staną Drzwi Święte  Dziennik Polski 

35. 
2012-02-15 

Benedykt XVI poświęcił kopię watykańskich Drzwi 

Świętych dla Wadowic  

gazetakrakowska.pl  

36. 2012-02-23 W muzeum papieskim jest już kopia Porta Santa  gazetakrakowska.pl  

37. 2012-03-12 Garść ziemi z Malty darem dla muzeum  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

38. 2012-04-06 Wadowicka chrzcielnica trafi na Pola Lednickie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

39. 
2012-05-16 

Wadowice będą świętowały w piątek urodziny Jana 

Pawła II  

dziennikpolski24.pl  

40. 2012-07-19 Antypapieska partyzantka miejska  Gazeta Wyborcza Kraków 

41. 
2012-07-26 Jak dójść do muzeum?  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

42. 
2012-09-26 

Nigdy nie jest za późno na sztukę czy teatr. Przed 

seniorami weekend pełen wrażeń.  

Dziennik Polski 

43. 
2012-10-11 

Papieskie muzeum zostanie otwarte 18 maja 2013 

roku  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

44. 
2012-10-18 

Odwołano dyrektora Muzeum Domu Jana Pawła II 

w Wadowicach  

dziennikpolski24.pl  

45. 2012-10-19 W stronę kremówek?  Gazeta Wyborcza Kraków 

46. 
2012-11-23 

Kulisy odwołania dyrektora papieskiego muzeum. 

Poszło o interesy księdza  

gazetakrakowska.pl  

47. 2013-01-04 Sprawdź w co zainwestuje Kraków w 2013 roku  krakow.naszemiasto.pl  

48. 2013-02-05 Gdzie są pieniądze Domu Papieża  Dziennik Polski 

49. 
2013-02-10 

Wadowice: były dyrektor muzeum papieskiego 

chce pozwać "Newsweeka"  

gazetakrakowska.pl  

50. 
2013-02-14 Benedykt XVI już był w Wadowicach  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

51. 
2013-03-22 

Trwa proces montażu ekspozycji w Muzeum Dom 

Rodzinny Jana Pawła II.  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

52. 2013-05-20 Nieznane pamiątki po papieżu Polaku  Dziennik Polski 

53. 
2013-06-07 Wadowice  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

54. 
2013-08-30 Wadowice  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Y7HXV5/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/514729,w-muzeum-papieskim-jest-juz-kopia-porta-santa,id,t.html
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LWSM55/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podbeskidzki/1222435-wadowice-beda-swietowaly-w-piatek-urodziny-jana-pawla-ii.html
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9KY7NH/z/i
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http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/758631,wadowice-byly-dyrektor-muzeum-papieskiego-chce-pozwac,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P1D3JX/z/p
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55. 2014-01-08 Małopolska: 12,6 mln gości w 2013 roku dziennikpolski24.pl  

56. 2014-01-22 Lini kolejowej Wadowice-Kraków grozi likwidacja  gazetakrakowska.pl 

57. 
2014-02-12 

W kwietniu otwarcie Muzeum Dom Rodzinny Jana 

Pawła II w Wadowicach  

gazetakrakowska.pl  

58. 
2014-02-21 Otwarcie z fanfarami, na jakie zasłużył papież  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

59. 
2014-02-26 

Weź bon do krakowskiej Cricoteki albo do innej 

placówki. Opłaca się!  

Dziennik Polski 

60. 

2014-03-18 

Przez trzy lata w muzeum w domu rodzinnym Jana 

Pawła II w Wadowicach będzie można oglądać 

pistolet B  

Gazeta Krakowska 

61. 2014-03-21 Rok dla turystyki biznesowej i religijnej  Gazeta Wyborcza Kraków 

62. 2014-04-07 Muzeum papieża na miarę XXI wieku [ZDJĘCIA]  gazetakrakowska.pl  

63. 
2014-04-09 Prezydent Komorowskiwpapieskimmiizeum  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

64. 
2014-04-10 

Prezydent, premier.kardynał. Wado wice były 

stolicą Polski  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

65. 
2014-04-11 Kolej popełniła bardzo duże błędy  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

66. 
2014-04-17 

Papieskie muzeum czeka na drugą falę 

pielgrzymów  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

67. 2014-04-19 Nie ma kosztów ukrytych  dziennikpolski24.pl  

68. 
2014-05-04 

Cudownie uzdrowiona Floribeth Mora Diaz 

odwiedziła Wadowice [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

69. 
2014-05-08 

Polaków wnoszących w dziedzictwo ludzkości swój 

geniusz było wielu  

Gazeta Wyborcza Kraków 

Spacerownik 

70. 
2014-05-12 Będzie kolejna noc muzeów w mieście  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

71. 2014-05-26 Zobaczyli pistolet zamachowca  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

72. 2014-06-06 Wadowiczanie zaprosili papieża Franciszka  dziennikpolski24.pl  

73. 2014-07-14 Wadowice pełne turystów  Gazeta Wyborcza Kraków 

74. 2014-07-24 Muzeum oblegane dziennikpolski24.pl  

75. 2014-07-29 Dworzec PKP umiera cicho  dziennikpolski24.pl  

76. 
2014-08-25 

Wadowice. Prezes PiS złożył kwiaty przed 

pomnikiem Jana Pawła II  

gazetakrakowska.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PWBXCT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/na-biezaco/1300287-malopolska-12-6-mln-gosci-w-2013-r.html
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PGXL1D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JXL199/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/E70FGD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3462831,wadowiczanie-zaprosili-papieza-franciszka,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HCHG9P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/U1E3J1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3516199,muzeum-oblegane,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BONFEL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3521513,dworzec-pkp-umiera-cicho,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WBX3WP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WBX3WP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3415497,wadowice-prezes-pis-zlozyl-kwiaty-przed-pomnikiem-jana-pawla-ii,id,t.html?cookie=1
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77. 
2014-11-07 Gotowali w kuchni Karola Wojtyły  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

78. 2014-11-18 Małopolska To Go: narciarstwo  gazetakrakowska.pl  

79. 
2014-11-21 

Multimedialne muzeum o świętym Rafale 

Kalinowskim [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

80. 2015-01-03 Było więcej radości niż smutku  dziennikpolski24.pl  

81. 2015-01-17 Muzea papieskie i miejskie są już w internecie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

82. 
2015-03-26 "Niezapomniany", książka o papieżu  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

83. 2015-04-03 Piłkarze Cracovii uczcili pamięć o Papieżu  dziennikpolski24.pl  

84. 
2015-05-15 Z soboty na niedzielę noc atrakcji i niespodzianek  

Gazeta Krakowska Tygodnik 

Małopolski Nad Sołą i Skawą 

85. 2015-06-18 Burmistrz zakręca kurek  dziennikpolski24.pl  

86. 
2015-08-31 Dzieci dostały wyprawki od Lolka  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

87. 

2015-09-04 

Wadowice, Będzie darmowa komunikacja miejska. 

Busy wyjadą na drogi już 2 marca - 

Gazetakrakowska.pl 

gazetakrakowska.pl  

88. 2015-12-07 Brama do darowania nam win przez Boga  Dziennik Polski 

89. 2016-01-20 Turyści nadal zwiedzają i nadal wydają  Gazeta Wyborcza Kraków 

90. 
2016-01-20 

Małopolska rajem turystycznym. To był rekordowy 

rok pod względem odwiedzin  

tarnow.naszemiasto.pl  

91. 
2016-04-21 Pół miliona ludzi było w muzeum papieskim  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

92. 2016-05-13 Rocznica, czyli dowody świętości papieża  Dziennik Polski 

93. 2016-05-16 Cierpienie ma sens  Dziennik Polski 

94. 2016-05-16 Na tym łóżku papież zdrowiał  dziennikpolski24.pl  

95. 2016-07-20 Koncertowy hołd dla Jana Pawła II  Gazeta Krakowska 

96. 
2016-07-22 Nocne zwiedzanie murów sakralnych  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 24 

97. 
2016-07-27 

ŚDM. Oblężone muzeum papieskie. Ochroniarze 

przeszukują tu nawet torebki  

gazetakrakowska.pl  

98. 
2016-07-28 

Oświadczyny w domu rodzinnym Jana Pawła II 

[ZDJĘCIA]  

dziennikpolski24.pl  

99. 
2016-08-08 Kto zyskał na pielgrzymach  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/29S309/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XP9R6L/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3651678,malopolska-to-go-narciarstwo,id,t.html?cookie=1
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http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/6565256,wadowice-bedzie-darmowa-komunikacja-miejska-busy-wyjada-na-drogi-juz-2-marca,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5BRV0D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IQQGWT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ILTLML/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ILTLML/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/malopolska-rajem-turystycznym-to-byl-rekordowy-rok-pod,3628690,artgal,t,id,tm.html
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/19RGJH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J9A06X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8E12D9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/na-tym-lozku-papiez-zdrowial,9997318
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JKNSN5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JWKGFX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DT4G7X/z/i
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http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/malopolska-zachodnia/a/sdm-oblezone-muzeum-papieskie-ochroniarze-przeszukuja-tu-nawet-torebki,10450956/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DSVVRX/z/i
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100. 
2016-12-14 Dzieci przyszykują Choinkę z Lolkiem"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 354. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Miasteczko 

Galicyjskie) 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 27 55 50 140 317 83 16 13 13 6 720 

dziennikpolski24.pl    35 41 21 12 11 11 5 136 

Gazeta Krakowska 28 30 41 58 101 141 106 73 49 28 655 

Gazeta Wyborcza Kraków 3  3 2 2  3 1 4 1 19 

Gazetakrakowska.pl    12 9 11 16 7 19 26 100 

gorlice.pl        2 3  5 

halogorlice.info        2   2 

krakow.naszemiasto.pl   2  3 1 2 4 5 3 20 

nowysacz.naszemiasto.pl   1 27 42 77 59 43 21 25 295 

tarnow.naszemiasto.pl    2 2  1 1  3 9 

Ogółem 58 85 97 276 517 334 215 157 125 97 1961 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 355. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Miasteczko Galicyjskie) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 
2009-08-03 

Turyści znajdą się w XIX-wiecznej Galicji - Nowy 

Sącz 

nowysacz.naszemiasto.pl  

2. 2010-02-12 Narty  Dziennik Polski Nowosądecki 

3. 
2010-03-29 

Przygotowania do Forum Prasy Sądeckiej | 

Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

4. 2010-06-02 Spod ołtarza na kocie łby  Gazeta Wyborcza Kraków Dodatek 

5. 2010-06-28 Przeprawa tylko w kaloszach | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

6. 2010-07-10 Literatura w dwóch językach | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl  

7. 2010-07-23 Wystawa w Miasteczku Galicyjskim  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

8. 2010-07-31 Zlot zabytkowych pojazdów retro  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

9. 
2010-08-02 

Nowy Sącz: Sokół nagrodzony za stylowość - Nowy 

Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

10. 2010-08-07 Zlotowicze pamiętali o dzieciach  Dziennik Polski Nowosądecki 
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DMHY0T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DMHY0T/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/wydarzenia/1031986.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RK033T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1EAL31/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1EAL31/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1007923-przygotowania-do-forum-prasy-sadeckiej.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9UL7YX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NK0OG9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1032682-przeprawa-tylko-w-kaloszach.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1ZJHRL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1037625-literatura-w-dwoch-jezykach.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VIPUDT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UE2NI1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/A7XSSP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/A7XSSP/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/516386,nowy-sacz-sokol-nagrodzony-za-stylowosc,id,t.html?kategoria=663
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P7WHUL/z/p
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11. 2010-08-14 Magia Karpat i duch Warhola | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl  

12. 2010-08-20 Pociąg do Sącza  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

13. 2010-08-21 Kapuściana magia na ból głowy | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

14. 2010-08-26 Jarmark w galicyjskiej scenerii | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

15. 
2010-09-08 

Dziennikarze polonijni odwiedzą Małopolskę i 

Wielkopolskę  

Dziennik Polski Tarnowski 

16. 
2010-09-13 

Impreza "Łem Łemki - tylko Łemkowie" - impreza 

plenerowa Nowy Sącz - NaszeMiasto.pl 

nowysacz.naszemiasto.pl  

17. 
2010-09-19 

Nowy Sącz: 30 lat sądeckiej "Solidarności" na 

fotografiach - Nowy Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

18. 2010-10-05 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

19. 2010-10-11 Sztuka wieńczy dzieło  Dziennik Polski Nowosądecki 

20. 
2010-10-22 

Nowy Sącz. Tu nad rzeczką jest miasteczko. 

Galicyjskie to miasteczko  

Gazeta Krakowska Nowosądecka 

21. 2010-10-25 Pocztówka z miasteczka  Dziennik Polski Nowosądecki 

22. 2010-10-25 Marek Nawara nowysacz.naszemiasto.pl  

23. 
2010-10-29 Zobacz nowe przestrzenie kultury  

Dziennik Polski Kronika Krakowska 

Zobacz Nowe Przestrzenie 

24. 2010-11-05 Zegzda: Szkoda byłoby takiego gościa  Dziennik Polski Nowosądecki 

25. 2010-11-16 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

26. 2010-11-25 Wielokulturowość w miasteczku  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

27. 2010-12-07 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

28. 2010-12-28 Ekologiczny finał z pieniędzmi  Dziennik Polski Nowosądecki 

29. 2011-01-15 ZAPROSZENIA  Dziennik Polski Nowosądecki 

30. 2011-02-08 8 LUTEGO  Dziennik Polski Nowosądecki 

31. 2011-02-14 Od poniedziałku do niedzieli  Dziennik Polski Nowosądecki 

32. 2011-02-25 Liderzy Małopolski  Dziennik Polski 

33. 2011-03-10 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

34. 2011-03-19 ZAPROSZENIA  Dziennik Polski Nowosądecki 

35. 2011-04-11 Poskramianie groźnej Łubinki  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

36. 2011-04-15 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

37. 2011-04-27 Z wizytą u galicyjskiego dentysty  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VC1OHP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1049669-magia-karpat-i-duch-warhola.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1YYYD9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7PAH5P/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1052391-kapusciana-magia-na-bol-glowy
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GWXXI5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1054061-jarmark-w-galicyjskiej-scenerii.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/M5X5J5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/M5X5J5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ANGMQ9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ANGMQ9/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/191416,Lem-Lemki-tylko-Lemkowie-impreza-plenerowa,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WF5J31/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WF5J31/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/579468,nowy-sacz-30-lat-sadeckiej-solidarnosci-na-fotografiach,id,t.html?kategoria=663
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FTKL55/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6PWIHL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HJJVPT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HJJVPT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8OOPAH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3ZVRLL/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/tag/marek-nawara.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TFGGYL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/S4AKBD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QPFW1P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HME3J1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SORXB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4MWVD5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8AMBH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5X55ST/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7JWQAL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EI64FX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MBF1VH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YXBOIH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9T2HGD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DYJNW9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5RSU15/z/p
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38. 
2011-05-10 

'Jaka to melodia?' z udziałem sądeczan już w 

sobotę [ZDJĘCIA] - Nowy Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

39. 2011-05-19 Apokalipsa sposobem na reklamę?  Dziennik Polski 

40. 2011-05-24 Teraz przeżywam maturę  Dziennik Polski Nowosądecki 

41. 
2011-05-30 Recytatorzy z Kęt w wysokiej formie  

Dziennik Polski Małopolski 

Zachodniej 

42. 
2011-05-31 

Dzień Dziecka Nowy Sącz 2011: jakie atrakcje? - 

Nowy Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

43. 2011-06-03 Dobry pomysł na popołudnie  Dziennik Polski Nowosądecki 

44. 2011-06-07 Zaproszenia  Dziennik Polski Nowosądecki 

45. 2011-06-11 Program koncertów  Dziennik Polski 

46. 
2011-06-16 

Rowerzyści do Miasteczka Galicyjskiego! | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

47. 
2011-06-22 

Art Night nocna odsłona sztuki w Nowym Sączu - 

Nowy Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

48. 2011-06-25 Sztuka w nocnej odsłonie  Dziennik Polski Nowosądecki 

49. 
2011-06-27 

Muzyczne kontrasty - Europa i Azja | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

50. 2011-06-30 Przez muzeum na wyścig | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl  

51. 2011-07-02 Polecamy  Dziennik Polski Podhalański 

52. 2011-07-09  ZAPROSZENIA  Dziennik Polski Nowosądecki 

53. 2011-07-13 Dobry pomysł na popołudnie | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

54. 2011-07-23 Zaproszenie  Dziennik Polski Nowosądecki 

55. 2011-07-30 Jubileusz 40-lecia pracy redakcyjnego kolegi Gazeta Krakowska Nowosądecka 

56. 2011-08-03 TARNÓW Dziennik Polski Podhalański 

57. 
2011-08-04 

Imprezy w regionie: zobacz co będzie się działo? - 

Nowy Sącz - Naszemiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

58. 2011-08-06 Galicyjska podróż w czasie  Dziennik Polski Podhalański 

59. 2011-08-08 Między wsią a miasteczkiem | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

60. 2011-08-20 Chiński fajnie brzmi  Dziennik Polski 

61. 2011-08-26 Z wizytą w kraju przodków  Dziennik Polski Nowosądecki 

62. 2011-09-17 Pełen smaków Kociołek Galicyjski  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

63. 2011-09-24 Zaprosili nas  Dziennik Polski Nowosądecki 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G2N2YX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G2N2YX/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/899737,jaka-to-melodia-z-udzialem-sadeczan-juz-w-sobote-zdjecia,id,t.html?kategoria=663#8b259d2a325ca1cc,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BBYT7D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PUOTZX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2OY4JH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SM2RQ1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SM2RQ1/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/932211,dzien-dziecka-nowy-sacz-2011-jakie-atrakcje,id,t.html?kategoria=663
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QLUVDP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QWDVEL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YF59C9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PSMTJT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PSMTJT/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/sport-nowosadecki/1151122-rowerzysci-do-miasteczka-galicyjskiego.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BILM2P/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BILM2P/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/963237,art-night-nocna-odslona-sztuki-w-nowym-saczu,id,t.html?kategoria=663#8b259d2a325ca1cc,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UTHLX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VBIKFX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VBIKFX/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1153520-muzyczne-kontrasty-europa-i-azja.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/F2NG6P/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/sport-podhalanski/1154156-przez-muzeum-na-wyscig.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GCIB8D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/65ZZ9T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YB5VUH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1147896-dobry-pomysl-na-popoludnie.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q5CCEH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V2ZUNX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/W6ZLVD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QJJU7L/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QJJU7L/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/1024337,imprezy-w-regionie-zobacz-co-bedzie-sie-dzialo,id,t.html?kategoria=663
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/46G27T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LV1F31/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1164361-miedzy-wsia-a-miasteczkiem.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WO5YXL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/71JC5D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SCG1FH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2NA0Q9/z/p
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64. 2011-10-03 Zioła, miód i solanki na jesiennym jarmarku  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

65. 
2011-10-07 Nowy Sącz  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

66. 
2011-10-14 Łemkowie w Nowym Sączu  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

67. 2011-10-18 Poezja i tożsamość  Dziennik Polski Nowosądecki 

68. 2011-10-28 Ostatnia szansa, by zerknąć w przeszłość  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

69. 2011-11-04 Zapraszamy na imprezy  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

70. 2011-11-08 Gęś na świętego Marcina  dziennikpolski24.pl  

71. 
2011-11-16 Idź na andrzejki  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

72. 2011-11-18 Kulinarny i kulturowy galicyjski tygiel  dziennikpolski24.pl  

73. 2011-12-06 Serencza ma już 15 lat  Gazeta Krakowska Gorlicka 

74. 2011-12-17 Godnie uczczili rocznicę śmierci cesarza  Dziennik Polski Nowosądecki 

75. 2012-01-15 Wystawa "Polemiki artystyczne"  nowysacz.naszemiasto.pl  

76. 2012-01-30 Tygiel narodów  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

77. 2012-02-24 Bolanowski i powieść  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

78. 2012-03-28 Krzysztof Krauze wraca z kamerą do Nowego Sącza  Gazeta Krakowska 

79. 2012-04-27 Majówka naSądecczyźnie  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

80. 
2012-05-11 

Miasteczko Galicyjskie pełne śpiewu gospel i 

przysmaków Lachów  

Gazeta Krakowska Nowosądecka 

81. 2012-06-05 Bałkańskie klimaty w Miasteczku Galicyjskim  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

82. 
2012-06-22 

Młodzi znawcy dziejów Nowego Sącza nagrodzeni 

[ZDJĘCIA]  

nowysacz.naszemiasto.pl  

83. 2012-07-08 Wernisaż wystawy "Historycy Zachodniej Galicji"  nowysacz.naszemiasto.pl  

84. 2012-08-06 Władysław Orkan pod gołym niebem  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

85. 2012-08-29 Galicyjskie sklepy scenerią dla Papuszy  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

86. 
2012-09-08 

Przedszkolaki w dworku szlacheckim. Czy założą 

stroje sprzed wieków?  

dziennikpolski24.pl  

87. 2012-10-11 Zjechali konsulowie  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

88. 2012-10-19 Zapraszamy na imprezy  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

89. 
2012-11-08 

Karpacki Oddział Graniczny: likwidacja z 

podtekstem rodzinnym?  

gazetakrakowska.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OLZO3H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RI5HX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/O5H60X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/U1FETT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/B0DTQ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HZ529D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/70S6P/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1188718-ges-na-swietego-marcina
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WQEYXD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8E9NQ5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1191402-kulinarny-i-kulturowy-galicyjski-tygiel.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/X5T0I9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DJSKQX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Z2R0IL/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/416411,wystawa-polemiki-artystyczne,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2GDAL9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OAGREP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/386WXT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/84K2B5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EVWHKT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EVWHKT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/N40E69/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G8ZQAL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/G8ZQAL/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1451149,mlodzi-znawcy-dziejow-nowego-sacza-nagrodzeni-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/442FGD/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/559493,wernisaz-wystawy-historycy-zachodniej-galicji,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/73VDVT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q47UGT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1MV1I5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1MV1I5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1239378-przedszkolaki-w-dworku-szlacheckim-czy-zaloza-stroje-sprzed-wiekow.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P7EHJT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FONT6H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BLHKU9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BLHKU9/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/693811,karpacki-oddzial-graniczny-likwidacja-z-podtekstem-rodzinnym,id,t.html
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90. 2012-12-11 Najpilniejsze nowe połączenie Sącza z Brzeskiem  nowysacz.naszemiasto.pl  

91. 2013-01-04 Obyczaje weselne po sądecku  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

92. 2013-02-11 Wielka wojna na słowa o Karczmę Galicyjską  dziennikpolski24.pl  

93. 
2013-03-28 Rowerzysta z Piekiełka rodem  

Gazeta Krakowska Gazeta Ziemi 

Limanowskiej 

94. 
2013-05-06 

Rozliczanie majówki. Właściciele kramów skarżą się 

na muzeum w Nowym Sączu  

gazetakrakowska.pl  

95. 2013-05-20 Mieszkańcy Nowego Sącza nie garną się do ślubu  gazetakrakowska.pl  

96. 2013-06-25 To był konkurs z wielkim zadęciem  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

97. 2013-07-05 Weekend przyjaciół Almanachu Muszyny"  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

98. 

2013-08-05 

Uczestnicy V Zlotu Pojazdów Zabytkowych 

wjeżdżali do Miasteczka Galicyjskiego, a dr Maria 

Molenda, h  

Gazeta Krakowska Nowosądecka 

99. 
2013-08-12 

V Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki - 

Małopolska Karpaty OFFer 

nowysacz.naszemiasto.pl  

100. 2013-09-17 Zwyciężyły sęko wianki  Gazeta Krakowska Gorlicka 

101. 2013-12-04 Narty w skansenie  nowysacz.naszemiasto.pl  

102. 2014-03-01 Hołd dla Żołnierzy Wyklętych  nowysacz.naszemiasto.pl  

103. 2014-05-09 Oferujemy turystom coraz więcej  Gazeta Krakowska 

104. 
2014-06-27 

Echo Trombity od piątku do niedzieli w Miasteczku 

Galicyjskim  

nowysacz.naszemiasto.pl  

105. 2014-08-02 VI Zlot Pojazdów Zabytkowych  Gazeta Krakowska 

106. 2014-08-18 Golcowie mają u nas rodzinę!  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

107. 
2014-09-17 

Wernisaż wystawy "Miejsca pamięci - cmentarze z I 

wojny światowej"  

nowysacz.naszemiasto.pl  

108. 2014-10-22 O mniejszościach w sądeckiej szkole  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

109. 2014-12-10 Mółka wyrzeźbił gwiazdę i został gwiazdą  nowysacz.naszemiasto.pl  

110. 
2015-03-20 

Kręcą (się) tutaj najlepsi, czyli filmowy przewodnik 

po Sądecczyźnie w kadrze  

Gazeta Krakowska Nowosądecka 

111. 
2015-05-03 

Dzień Flagi w Miasteczku Galicyjskim. Marszałek i 

mażoretki [ZDJĘCIA]  

nowysacz.naszemiasto.pl  

112. 2015-07-14 Nagrodzeni Sądecką marką turystyczną  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

113. 2015-08-06 Nowy Sącz. Kręcą u nas film wojenny nowysacz.naszemiasto.pl  

114. 2015-08-17 Czołg z 1934 roku na Święcie Wojska Polskiego  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/W2MT7D/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/1650329,najpilniejsze-nowe-polaczenie-sacza-z-brzeskiem,id,t.html#00876883d6f0ad18,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/H7U7PL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BLC4MX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1261139-wielka-wojna-na-slowa-o-karczme-galicyjska.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/T5JPRX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QLDUXP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QLDUXP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/886870,rozliczanie-majowki-wlasciciele-kramow-skarza-sie-na-muzeum,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CS98OH/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/898150,mieszkancy-nowego-sacza-nie-garna-sie-do-slubu,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/99MPRX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QGZCZD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EI3OD9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EI3OD9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EI3OD9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LC8CE5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LC8CE5/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/834558,v-miedzynarodowy-multimedialny-festiwal-sztuki-malopolska,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WOSY1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/P2MZRD/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/955582,narty-w-skansenie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XH5RZX/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/hold-dla-zolnierzy-wykletych,2181256,t,id.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UQWWD9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PPKWJ5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/PPKWJ5/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/echo-trombity-od-piatku-do-niedzieli-w-miasteczku,2337278,t,id.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R18A4D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D6UJOX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SMJV29/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SMJV29/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/wernisaz-wystawy-miejsca-pamieci-cmentarze-z-i-wojny,1270357,t,id.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TMMPBX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BO0QHP/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/molka-wyrzezbil-gwiazde-i-zostal-gwiazda,2668512,art,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UERGUP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UERGUP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/S002SX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/S002SX/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/dzien-flagi-w-miasteczku-galicyjskim-marszalek-i-mazoretki,3369578,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8QBEAH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SAD6PD/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/nowy-sacz-kreca-u-nas-film-wojenny,3473153,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q68OE5/z/p
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115. 2015-09-25 Sonda  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

116. 
2016-03-25 

Słowak krzyczy obrazami. To są Cienie w Raju" 

Slavomira Durkaja  

Gazeta Krakowska Nowosądecka 

117. 2016-06-01 Dzień Dziecka. Można figurki z siana  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

118. 
2016-07-31 

Zabytkowe pojazdy po raz 8. zjechały do Nowego 

Sącza 

gazetakrakowska.pl  

119. 2016-08-16 Karpaty OFFer - tak sztuka wychodzi do ludzi  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

120. 2016-12-17 Bożonarodzeniowy jarmark w miasteczku  Gazeta Krakowska 

121. 2016-12-19 Wigilia na Rynku Głównym Gazeta Krakowska 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 356. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Muzeum Tatrzańskie 

w Zakopanem) 

ŹRÓDŁO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 38 89 222 457 182 16 29 38 23 1094 

dziennikpolski24.pl   52 42 27 14 21 23 20 199 

Gazeta Krakowska 6 41 57 63 147 108 96 70 60 648 

Gazeta Wyborcza Kraków 2 5 19 24 8 10 9 24 12 113 

Gazetakrakowska.pl   11 15 8 11 13 15 7 80 

gorlice.pl     2   2  4 

halogorlice.info       1 1  2 

krakow.naszemiasto.pl  2 2 2 1 3 4 21 13 48 

nowysacz.naszemiasto.pl   2 8 3  1  2 16 

tarnow.naszemiasto.pl    7 2  1  2 12 

Ogółem 46 137 365 618 380 162 175 194 139 2216 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 

Tabela 357. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R9TACD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2PNNCT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2PNNCT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UJGCXT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NQ6QC1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NQ6QC1/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/nowy-sacz/a/zabytkowe-pojazdy-po-raz-8-zjechaly-do-nowego-sacza,10465074/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/F0JKZT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3HD34T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DQ1R61/z/p
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NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2008-01-31 Patron dla średniej Krokwi  Dziennik Polski Podhalański 

2. 2008-06-09 Nagrodzono zasłużonych  Dziennik Polski Podhalański 

3. 2008-09-26 Niecodzienna wizyta  Dziennik Polski Podhalański 

4. 2009-04-03 Zaprosili nas  Dziennik Polski Podhalański 

5. 2009-05-18 To jest wielki jubileusz Muzeum Tatrzańskiego  Gazeta Krakowska Podhalańska 

6. 2009-06-19 Zaprosili nas  Dziennik Polski Podhalański 

7. 2009-07-11 Przegląd filmów o Hasiorze  Dziennik Polski Podhalański 

8. 2009-08-29 Styl zakopiański - inspiracje  Dziennik Polski Podhalański 

9. 2009-10-23 Warto zobaczyć i posłuchać  Gazeta Krakowska Podhalańska 

10. 2009-11-10 Zabytki według najmłodszych  Dziennik Polski Podhalański 

11. 2010-01-28 Urodzinowa gorączka w Teatrze Witkacego  Gazeta Krakowska Podhalańska 

12. 
2010-02-20 

Dwa małopolskie muzea chcą wejść do 

Państwowego Rejestru Muzeów | Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

13. 2010-03-05 Region z muzeami w 3D  Gazeta Wyborcza Kraków 

14. 2010-03-12 Warto zobaczyć i posłuchać  Gazeta Krakowska Podhalańska 

15. 
2010-04-26 Słownik objaśnia góralską mowę  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

16. 2010-05-17 Sezon włoski rozpoczęty  Dziennik Polski Podhalański 

17. 2010-06-26 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

18. 
2010-07-20 

Letnia redakcja "GK" zaprasza: graj z nami w 

górskie gry na Krupówkach - Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

19. 2010-07-29 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

20. 2010-08-18 Trwa sezon włoski w Zakopanem  Dziennik Polski Podhalański 

21. 2010-09-03 Co warto zobaczyć  Gazeta Krakowska Podhalańska 

22. 2010-09-16 Rusza "Muzyka na Szczytach"  Dziennik Polski Podhalański 

23. 2010-10-01 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

24. 2010-10-19 "Tamten Lwów" w willi "Koliba"  Dziennik Polski Podhalański 

25. 
2010-10-27 

Sezon Włoski w Muzeum Tatrzańskim | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

26. 2010-11-10 W rocznicę niepodległości  Gazeta Krakowska Echo Tatrzańskie 

4 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IUBZY5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/E9WMRH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OSDY1P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5ET0XP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/X6T2BT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZHLNQX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ON8MGT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1O13RX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PCQPZ1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PBVZ4T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8C4BLT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BS2OOT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BS2OOT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/na-biezaco/998177-dwa-malopolskie-muzea-chca-wejsc-do-panstwowego-rejestru-muzeow
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PDRKHP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/25331/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IHCAM9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OBYDZ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6CK75T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YX4G3H/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YX4G3H/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/284409,letnia-redakcja-gk-zaprasza-graj-z-nami-w-gorskie-gry-na,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QJCMZH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HLQ24H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A2TVP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7GS919/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AANPHD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/M6Z0ZH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JCNT0D/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JCNT0D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/zakopane/1079566-sezon-wloski-w-muzeum-tatrzanskim.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8RCCJL/z/p
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27. 2010-11-23 Muzea  Dziennik Polski Podhalański 

28. 
2010-12-07 Rząsa u Hasiora  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

29. 2010-12-18 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

30. 2011-01-11 W poszukiwaniu tożsamości  Dziennik Polski Podhalański 

31. 
2011-01-17 

Narciarskim śladem w stronę Pysznej | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

32. 2011-01-26 Galeria sztuki w "Okszy" | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

33. 2011-02-03 Obejrzyj, jak bezpiecznie jeździć  Dziennik Polski Podhalański 

34. 2011-02-15 Co, gdzie, kiedy  Gazeta Krakowska Podhalańska 

35. 2011-02-22 Muzeum Stylu Zakopiańskiego  Dziennik Polski Podhalański 

36. 2011-03-09 Polskie i węgierskie rody z pogranicza  Gazeta Krakowska Podhalańska 

37. 2011-03-21 Warto wiedzieć  Dziennik Polski Podhalański 

38. 2011-04-01 ZAKOPANE Gazeta Krakowska Podhalańska 

39. 40 645 Wspomnienia o Papieżu  Gazeta Krakowska Podhalańska 

40. 2011-04-21 Warto wiedzieć  Dziennik Polski Podhalański 

41. 2011-05-06 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

42. 2011-05-16 W Willi Oksza - wystawa sztuki współczesnej  Dziennik Polski Podhalański 

43. 2011-05-21 Coraz więcej wycieczek | Dziennik Polski dziennikpolski24.pl  

44. 2011-06-17 Dorobek Paryskich  Dziennik Polski Podhalański 

45. 
2011-07-01 

Sprawdź, co ciekawego czeka cię w najbliższych 

dniach na Podhalu  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

46. 
2011-07-07 

Deszcz wygonił turystów z gór, ale Krupówki pękają 

w szwach | Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

47. 2011-07-26 Wieczór ze stylem zakopiańskim.  Dziennik Polski Podhalański 

48. 2011-08-06 Inauguracja spotkań w "Okszy" | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

49. 2011-08-17 W objęciach Zamarłej Turni  Dziennik Polski Podhalański 

50. 2011-08-24 O Witkacym i taternikach | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

51. 2011-09-10 Górale mierzą się z historią  Gazeta Krakowska Podhalańska 

52. 2011-09-21 Rytmy natury w Dworcu Tatrzańskim  Dziennik Polski Podhalański 

53. 2011-10-03 O znanych zakopiańczykach  Gazeta Krakowska Podhalańska 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HFVS8X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LXKI4H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LIYTMX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A8IGRH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XK5P9T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XK5P9T/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/zakopane/1108883-narciarskim-sladem-w-strone-pysznej
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/QTQS3H/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/zakopane/1111852-galeria-sztuki-w-okszy.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6W89ZL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V3W7IH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ACMADL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KBL809/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8NH2NX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FT19G9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D3ET6P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NEVJNL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/V3V3CT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/38UQWT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TOJSCX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1144761-coraz-wiecej-wycieczek.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/E4Y8FL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TQ6V81/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TQ6V81/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/976NW9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/976NW9/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1155793-deszcz-wygonil-turystow-z-gor-ale-krupowki-pekaja-w-szwach.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2UD5P5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/L5MR6H/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1164066-inauguracja-spotkan-w-okszy.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PWOTEH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Y7JC0T/z/i
http://dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1167637-o-witkacym-i-taternikach.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UIR15L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7M294P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KV1YFX/z/p
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54. 
2011-10-17 

Akcja "Zakopane za pół ceny" zakończona 

sukcesem  

dziennikpolski24.pl  

55. 2011-10-28 Warto wiedzieć  Dziennik Polski Podhalański 

56. 2011-11-04 Zaczynało się od liczydła...  Dziennik Polski Podhalański 

57. 2011-11-15 Wczoraj i dziś narciarstwa wysokogórskiego  dziennikpolski24.pl  

58. 2011-11-25 Zakopane to miasto kosmopolityczne Gazeta Krakowska Podhalańska 

59. 2011-12-08 Dziś o godz. 18: wieczór o Mariuszu Zaruskim  Dziennik Polski Podhalański 

60. 2011-12-15 Między dumą i zdradą  Dziennik Polski 

61. 2011-12-24 Muzea i galerie  Dziennik Polski Podhalański 

62. 2012-01-11 W Zakopanem nie będzie Izby Marusarza  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

63. 2012-01-26 Teatry i muzea zachęcają nowościami  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

64. 2012-02-17 Muzea i galerie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

65. 
2012-03-01 

Nie żyje Anna Kulczycka - ofiarodawczyni kolekcji 

kobierców wschodnich  

gazetakrakowska.pl  

66. 2012-04-06 Burmistrz zarabiał na ziołach i makaronie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

67. 
2012-04-27 

Centrum Przyrodnicze Tatrzańskiego Parku 

Narodowego  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

68. 2012-05-09 Noce Muzeów w Zakopanem  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

69. 2012-05-19 Niezwykły koncert w galerii sztuki  Gazeta Krakowska Podhalańska 

70. 
2012-06-06 

Dyrygentka, kustosz i druh z nagrodami od 

burmistrza  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

71. 2012-06-22 Litografie Władysława Winieckiego u Hasiora  Gazeta Krakowska Podhalańska 

72. 
2012-07-06 

Letnia Redakcja "Krakowskiej". Opowiadali na 

deptaku o starych czasach 

nowysacz.naszemiasto.pl  

73. 2012-07-24 Zdjęcie, które obraża Łącko  Gazeta Krakowska 

74. 2012-08-07 MUZEA I GALERIE  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

75. 2012-08-29 Ostatni wieczór w Muzeum  Gazeta Krakowska Podhalańska 

76. 2012-09-21 Refleksje Witki e wieżo wskie  Gazeta Krakowska Podhalańska 

77. 2012-10-03 Będzie nowy dyrektor muzeum  dziennikpolski24.pl  

78. 2012-10-26 Tym razem nie w Tatry, a do Krakowa pytamy  Gazeta Krakowska Podhalańska 

79. 2012-11-22 Krótko dziennikpolski24.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6CZYE5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6CZYE5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1182198-akcja-zakopane-za-pol-ceny-zakonczona-sukcesem.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UDO72H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WRAT5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NSBMGT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1190605-wczoraj-i-dzis-narciarstwa-wysokogorskiego.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HL4XWD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SQO6FD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K6WCJT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WAGR99/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FYHPE9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VM9XTP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/C9OQS9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UWHHI1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UWHHI1/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/520441,nie-zyje-anna-kulczycka-ofiarodawczyni-kolekcji-kobiercow,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ABEM65/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HAATNH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HAATNH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WJMYM9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8FHG75/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3DKLC1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3DKLC1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GXSTNH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WYRUT5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WYRUT5/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1469097,letnia-redakcja-krakowskiej-opowiadali-na-deptaku-o-starych,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/O2K071/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QYANWX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OZBOSD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RQPIBL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/T3O719/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1242926-bedzie-nowy-dyrektor-muzeum.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CZL395/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MHIBDP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podhalanski/1250093-krotko.html
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80. 
2012-12-27 Wiersze o kawie  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

81. 
2013-02-15 

W Galerii Sztuki im.W.i J. Kulczyckich pod Tatrami 

o zabytkach Lwowa  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

82. 2013-03-15 Tadeusz Wowkonowicz - "Ze Lwowa do Chamonix"  Gazeta Krakowska Podhalańska 

83. 2013-04-26 Zapraszamy do Okszy na spektakle Witkacego  Gazeta Krakowska Podhalańska 

84. 2013-06-17 Włoskie zbiory muzealne o górach w willi Oksza  Gazeta Krakowska Podhalańska 

85. 2013-07-31 Imprezy na Podhalu  Gazeta Krakowska Podhalańska 

86. 2013-09-19 Imprezy na Podhalu  Gazeta Krakowska Podhalańska 

87. 2013-10-25 Ja pójdę górą" -zdjęcia z wy praw  Gazeta Krakowska Podhalańska 

88. 2013-12-16 Parzenica ze swastyką  Gazeta Wyborcza Kraków 

89. 
2014-02-14 

Nudzisz się w Zakopanem? Wpadniej na ciekawe 

spotka na w muzeum  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

90. 
2014-04-18 Galeria Hasiora - spotkanie wMOCAK-u  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

91. 2014-05-21 Odkryj "Tatrzańską Atlantydę" na zdjęciach  Gazeta Krakowska 

92. 
2014-07-20 

Zakończyły się 37. Dni Muzyki Karola 

Szymanowskiego  

gazetakrakowska.pl  

93. 
2014-08-16 

"Chudobno mie mama miała...Dzieciństwo pod 

Tatrami", czyli wystawa i zabawa dla dzieci  

dziennikpolski24.pl  

94. 2014-09-18 Picasso z Tylmanowej został odznaczony  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

95. 2014-10-31 Dzień drą Tytusa Chałubińskiego, patrona muzeum  Gazeta Krakowska Podhalańska 

96. 2014-11-21 Obraz Witkacego już w willi Oksza  dziennikpolski24.pl  

97. 
2015-01-09 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza na ostatnie dni 

wystawy "Wątłe muzy"  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

98. 
2015-02-12 

30. Urodziny Galerii Władysława Hasiora - koncert 

pt. "Ludzka zdolność fantazjowania"  

krakow.naszemiasto.pl  

99. 2015-03-24 Imprezy na Podhalu Czwartek Czwartek  Gazeta Krakowska Podhalańska 

100. 
2015-04-23 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza na kolejny wieczór 

narciarski 

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

101. 2015-05-16 Gniew Dziadów Kultury  Gazeta Wyborcza Kraków 

102. 
2015-06-17 

Zabytkowy budynek dworca PKP zamieni się w 

Instytut Witkacego. Będzie też pomnik artysty  

Dziennik Polski 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TFN6VD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2T4VRT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2T4VRT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KPOD8D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VTCH4H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TJTN99/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/X02BDP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SJDY7X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VI5B19/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HW29A5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D730AH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/D730AH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FCJ9WD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P69RP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3P4I41/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3P4I41/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3512265,zakonczyly-sie-37-dni-muzyki-karola-szymanowskiego,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/29UN9D/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/29UN9D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3540883,chudobno-mie-mama-mialadziecinstwo-pod-tatrami-czyli-wystawa-i-zabawa-dla-dzieci,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QZS0J5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1W82NX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/ZDGV61/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3654826,obraz-witkacego-juz-w-willi-oksza,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MQ7J1T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MQ7J1T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JSJH1L/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JSJH1L/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/30-urodziny-galerii-wladyslawa-hasiora-koncert-pt-ludzka-zdolnosc-fantazjowania-4848319.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HFYFT5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/50U83H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/50U83H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/98JRML/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/B3KXDP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/B3KXDP/z/p
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103. 

2015-07-30 

Wakacje z "GK" cały czas trwają! Letnia redakcja 

Gazety Krakowskiej". Na Krupówkach codziennie 

czek  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

104. 2015-09-05 Profesorowie bronią galerii sztuki  dziennikpolski24.pl  

105. 

2015-11-13 

SZTUKA I ZAKOPIAŃSKIE ŚRODOWISKO 

ARTYSTYCZNE DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU 

WYKŁAD WAWRZYŃCA BRZOZOWSKIEGO  

krakow.naszemiasto.pl  

106. 2015-12-05 Zakopane. Obrazy na szkle znów cieszą oko  dziennikpolski24.pl  

107. 2016-01-26 O Stryjeńskiej, którą diabli nadali  Gazeta Krakowska Podhalańska 

108. 2016-02-09 Poznaj twórczość Władysława Basiora  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

109. 2016-03-30 Imprezy na Podhalu Czwartek  Gazeta Krakowska Podhalańska 

110. 
2016-05-10 

Godzina 13.13 to będzie czas buntu w małopolskich 

instytucjach kultury 

dziennikpolski24.pl  

111. 
2016-07-15 

Władysław Hasior - artysta, który nie dbał o siebie, 

lecz o swoją sztukę  

Gazeta Krakowska Podhalańska 

112. 2016-08-18 Rodzinna twórczość regionalna  dziennikpolski24.pl  

113. 2016-11-17 Miliard na inwestycje w Małopolsce  gazetakrakowska.pl  

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 358. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (CSM w Tarmowie) 

 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 4 78 16 7 119 17 15 7 7 13 283 

dziennikpolski24.pl    4 34 16 14 6 7 7 88 

Gazeta Krakowska 13 27 12 21 86 143 132 73 64 99 670 

Gazeta Wyborcza Kraków     6 6 10 1 3 1 27 

Gazetakrakowska.pl    3 1 7 39 13 24 9 96 

halogorlice.info          1 1 

krakow.naszemiasto.pl      9 2 1 6 13 31 

nowysacz.naszemiasto.pl        4 1  5 

tarnow.naszemiasto.pl    17 45 121 118 91 55 208 655 

Ogółem 17 105 28 52 291 319 330 196 167 351 1856 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K7H8P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K7H8P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K7H8P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/473LRX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/6565826,profesorowie-bronia-galerii-sztuki,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MG59Q1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MG59Q1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MG59Q1/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/sztuka-i-zakopianskie-srodowisko-artystyczne-drugiej-polowy-xx-wieku-wyklad-wawrzynca-brzozowskiego-21908982.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GIZ10D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9151175,zakopane-obrazy-na-szkle-znow-ciesza-oko,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R3MX99/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OX6RY9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/53G87D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9CJ731/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9CJ731/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/godzina-1313-to-bedzie-czas-buntu-w-malopolskich-instytucjach-kultury,9972933
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CAVT7H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CAVT7H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/KH610D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/rodzinna-tworczosc-regionalna,10524978/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6JCHMH/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/miliard-na-inwestycje-w-malopolsce,11471768/
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Tabela 359. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (MOS w Krakowie) 

 

ŹRÓDŁO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 7 8 41 117 57 45 61 336 

dziennikpolski24.pl 7  28 73 52 32 27 219 

Gazeta Krakowska 9 1 23 48 32 28 49 190 

Gazeta Wyborcza Kraków 2 5 30 135 83 47 56 358 

Gazetakrakowska.pl 2  5 34 16 18 11 86 

halogorlice.info     2   2 

krakow.naszemiasto.pl 3  23 100 39 10 57 232 

nowysacz.naszemiasto.pl     2  4 6 

tarnow.naszemiasto.pl   1  2 1 4 8 

Ogółem 30 14 151 507 285 181 269 1437 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 360. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (MCK i BWA 

„Sokół”) 

 

ŹRÓDŁO 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 RAZEM 

Dziennik Polski 495 301 315 88 129 128 10 2 4 11 1483 

dziennikpolski24.pl    30 35 10 10 2 4 5 96 

Gazeta Krakowska 219 177 337 165 177 154 94 49 38 40 1450 

Gazeta Wyborcza Kraków 3 5 6 8 6 2 5 3 4 2 44 

Gazetakrakowska.pl    8 6 5 8 4 26 17 74 

gorlice.pl      1   3  4 

halogorlice.info        5 2 2 9 

krakow.naszemiasto.pl   2 2 1 1 6 4 9 6 31 

nowysacz.naszemiasto.pl   1 42 48 137 119 114 19 101 581 

tarnow.naszemiasto.pl      1 2 4   7 

Ogółem 717 483 661 343 402 439 254 187 109 184 3779 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 361. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (MOS) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2010-02-05 Powstaje Małopolski Ogród Sztuki | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

2. 2010-11-19 Symboliczne cegły pod Ogród Sztuki  Dziennik Polski 

3. 2011-07-30 Szpital i teatr stracą miliony złotych  Dziennik Polski 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VN90G9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1216996-rajski-ogrod-sztuki.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OM7TP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WFZXA5/z/p


 

731 

4. 2012-04-10 Rajski ogród sztuki  dziennikpolski24.pl  

5. 
2012-07-28 

Małopolski Ogród Sztuki: miejsce na szalone 

pomysły młodych artystów  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

6. 2012-09-15 Małopolski Ogród Sztuki nagrodzony  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

7. 
2012-10-07 

Małopolski Ogród Sztuki na finiszu.19 października 

wielkie otwarcie [ZDJĘCIA]  

krakow.naszemiasto.pl  

8. 2012-10-19 To miejsce zakwita jesienią  Gazeta Krakowska Kraków 

9. 2012-11-06 Teatralne konflikty i poszukiwania  dziennikpolski24.pl  

10. 2012-11-08 Duńskie delicje na Zaduszkach  Gazeta Krakowska 

11. 
2012-11-22 

Performance i muzyka improwizowana, czyli druga 

część Audio Art  

Dziennik Polski Magnes 

12. 
2012-12-12 Głosuj na swojego lidera  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

13. 2012-12-12 Dyskusje o kinie  dziennikpolski24.pl  

14. 2012-12-28 Hity i kity 2012 roku  Gazeta Krakowska Kraków 

15. 
2013-01-05 

Od poniedziałku rusza Arteteka w Małopolskim 

Ogrodzie Sztuki 

krakow.naszemiasto.pl  

16. 2013-01-12 Za powiew świeżości i wielkie zasługi  Gazeta Wyborcza Kraków 

17. 2013-01-31 Budynki źle urodzone i dziś nieprzystosowane  Gazeta Wyborcza Kraków 

18. 
2013-02-14 

"Amadigi di Gaula" Haendla, czyli opera może być 

sexy  

dziennikpolski24.pl  

19. 2013-02-18 Stare Miasto  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

20. 2013-03-02 Informacje o imprezie  krakow.naszemiasto.pl  

21. 2013-03-08 Możdżer w ogrodzie pełnym jazzu Gazeta Krakowska Kraków 

22. 2013-03-15 Mieszkańcy poprawiają miasto  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

23. 
2013-03-24 

Dotknij teatru Międzynarodowy Dzień Teatru - 

dzień 10  

krakow.naszemiasto.pl  

24. 2013-04-08 Jak rozwinie się Kraków?  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

25. 2013-04-22 Kraków do poprawki  Gazeta Wyborcza Kraków 

26. 
2013-04-29 

Teatralno - muzyczne inkarnacje Mai Kleszcz i 

Wojtka Krzaka. 

dziennikpolski24.pl  

27. 2013-04-30 Małopolski Ogród Sztuki na pół gwizdka  Dziennik Polski 

28. 2013-05-10 Cztery intensywne dni z poezją  Gazeta Wyborcza Kraków 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NZWBEL/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1216996-rajski-ogrod-sztuki.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GTQT0D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GTQT0D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3O411T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/M5G4QX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/M5G4QX/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1564815,malopolski-ogrod-sztuki-na-finiszu-19-pazdziernika-wielkie,3595369,id,t,zid.html#f26d93309171f463,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CYU98D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BA9CLD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1261654-amadigi-di-gaula-haendla-czyli-opera-moze-byc-sexy.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SL3O59/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/B26G59/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/B26G59/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DPXB99/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JXNV8D/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1261654-amadigi-di-gaula-haendla-czyli-opera-moze-byc-sexy.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WC0PX9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SXUSQX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SXUSQX/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/1678275,od-poniedzialku-rusza-arteteka-w-malopolskim-ogrodzie-sztuki,id,t.html#9b94d2b232540a62,1,3,60
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8GKK3T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P3AXBX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SXIIOT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SXIIOT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1261654-amadigi-di-gaula-haendla-czyli-opera-moze-byc-sexy.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TIZ6FX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/EF7D6L/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/734666,dotknij-teatru-miedzynarodowy-dzien-teatru-dzien-10,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4IX8ZD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3CRFH9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X2K1P9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X2K1P9/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/734666,dotknij-teatru-miedzynarodowy-dzien-teatru-dzien-10,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5C4CCH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4F0YGX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4MBNJX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4MBNJX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/magnes/1274074-ziemia-ulro-to-dla-mnie-duchowa-walka
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YFKC7X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3WDPC9/z/p
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29. 2013-05-16 Poeci, pisarze i muzycy nadciągają do Krakowa  Gazeta Krakowska  

30. 2013-05-16 Ziemia Ulro to dla mnie duchowa walka  dziennikpolski24.pl  

31. 
2013-05-22 

"Kraków- mój dom": zagłosuj na dobrą najnowszą 

architekturę Krakowa  

Dziennik Polski 

32. 
2013-06-03 

Dyplomy ASP w Pałacu Sztuki. Tradycyjna wystawa 

na koniec roku [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl 

33. 2013-06-06 Galerie ruszają na podbój Krakowa  Dziennik Polski 

34. 
2013-06-14 

Noc Teatrów w Krakowie - szykują się niesamowite 

emocje!  

gazetakrakowska.pl  

35. 2013-06-17 Sceny ożyły nocą  Dziennik Polski 

36. 2013-06-26 Uderz w stół, a muzyka się odezwie  gazetakrakowska.pl  

37. 2013-07-05 W MIEŚCIE  Gazeta Wyborcza Kraków 

38. 2013-07-09 Muzyczne Rozstaje tym razem na Północy dziennikpolski24.pl  

39. 
2013-07-27 

James Newton Howard i Michał Lorenc będą 

gośćmi FMF  

Gazeta Wyborcza Kraków 

40. 2013-08-21 Piotr Madej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki  krakow.naszemiasto.pl  

41. 2013-09-02 Polska potrzebuje krakowskich architektów  Gazeta Wyborcza Kraków 

42. 2013-09-16 Transowy puls na otwarcie  dziennikpolski24.pl  

43. 2013-09-20 Sacrum Profanum, Emanacje, Górecki...  Gazeta Wyborcza Kraków 

44. 2013-09-30 Koncert L.U.C & Motion Trio  krakow.naszemiasto.pl  

45. 2013-10-10 Śpiew konkurentów  Dziennik Polski Magnes 

46. 
2013-10-11 

49. Studencki Festiwal Piosenki: przesłuchania 

konkursowe [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

47. 2013-10-21 Wystawa, która zabiera nas w podróż po historii  Gazeta Krakowska  

48. 2013-11-15 sprawa bardzo intymna: zapach  Gazeta Wyborcza Kraków 

49. 
2013-11-22 

Rozpoczyna się 20. Festiwal Etiuda&Anima, święto 

animacji 

gazetakrakowska.pl  

50. 2013-11-30 Wszystko jest powtarzalne  Gazeta Wyborcza Kraków 

51. 2014-01-15 Rok ważnych dyskusji i decyzji  Dziennik Polski Nieruchomości 

52. 2014-02-20 Zabić z miłości  Dziennik Polski Magnes 

53. 2014-02-21 Świat, nad którym Bóg stracił kontrolę  dziennikpolski24.pl  

54. 2014-03-07 Kultura będzie takłatwo dostępna jak nigdy dotąd  Gazeta Krakowska Kraków 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UBOZVH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WDBF75/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/magnes/1274074-ziemia-ulro-to-dla-mnie-duchowa-walka
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1MFUZ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1MFUZ5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8510CP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/8510CP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/930163,uderz-w-stol-a-muzyka-sie-odezwie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/63ZG21/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X1S5H9/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X1S5H9/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/930163,uderz-w-stol-a-muzyka-sie-odezwie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/6RB269/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/R7E9EL/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/930163,uderz-w-stol-a-muzyka-sie-odezwie,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RFQJKT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/O42CMX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1288471-transowy-puls-na-otwarcie.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UP2SZL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UP2SZL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2FCN19/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/879124,koncert-l-u-c-motion-trio,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/H7LOQH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/TBMLZ1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1288471-transowy-puls-na-otwarcie.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/DB4NX5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/29KUAL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/879124,koncert-l-u-c-motion-trio,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JSGV5D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/RIEE4D/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/RIEE4D/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1048160,rozpoczyna-sie-20-festiwal-etiudaanima-swieto-animacji,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EDBR8D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KEV4AP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WZMOCP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/WZMOCP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1048160,rozpoczyna-sie-20-festiwal-etiudaanima-swieto-animacji,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/430PEH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BLKDFT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XX9BYP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/X9VYE5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YUL5AP/z/p


 

733 

55. 
2014-03-18 

Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego 

KRoki  

krakow.naszemiasto.pl  

56. 2014-03-21 Święto tańca  Gazeta Krakowska Kraków 

57. 2014-04-18 Kisieland"w5D  Gazeta Wyborcza Kraków 

58. 
2014-04-22 

Kraków: pokaz dokumentu o Jimmym Rosenbergu 

w MOS 

krakow.naszemiasto.pl  

59. 2014-05-09 Małe Najedzeni Fest!  Gazeta Wyborcza Kraków 

60. 
2014-05-20 

Konflikt w Małopolskim Ogrodzie Sztuki: pomiędzy 

misją a komercją  

dziennikpolski24.pl  

61. 2014-05-28 Nagrody SARP: Lusławice i MOS wyróżnione  Gazeta Wyborcza Kraków 

62. 2014-06-12 Sceniczne święto  dziennikpolski24.pl  

63. 2014-06-27 Wieści z kin  Gazeta Wyborcza Kraków 

64. 
2014-07-22 

Kraków. Naprawisz rower pod Małopolskim 

Ogrodem Sztuki. Za darmo  

krakow.naszemiasto.pl  

65. 2014-08-28 Portrety na koniec wieku i na nowy wiek  Dziennik Polski Magnes 

66. 2014-09-26 7. Festiwal muzyki filmowej  Gazeta Wyborcza Kraków 

67. 2014-10-10 Pieniędzy brak, czyli MOS woła SOS  dziennikpolski24.pl  

68. 2014-10-16 50. i krakowski  Dziennik Polski Magnes 

69. 2014-11-14 Kultura - wielki atut Małopolski  Dziennik Polski Monitor Sejmiku 

70. 2014-12-04 "Każdy musi kiedyś umrzeć, Porcelanko..." dziennikpolski24.pl  

71. 2014-12-18 Topy i Wtopy roku w krakowskiej kulturze  Dziennik Polski Magnes 

72. 2015-01-20 Współczesna ewangelia  dziennikpolski24.pl  

73. 2015-02-21 Najwspanialsi z Małopolan  Gazeta Krakowska  

74. 
2015-03-30 

Kraków. Projekt przebudowy hotelu Cracovia - 

spotkanie dla mieszkańców  

gazetakrakowska.pl  

75. 
2015-04-29 

Małopolski Ośrodek Sztuki niczym Centrum 

Pompidou  

Gazeta Wyborcza Kraków 

76. 

2015-05-13 

W najbliższą sobotę w Małopolskim |Ogrodzie 

Sztuki, w klubokawiarni tPauza in Garden, przy ul. 

Raj 

Dziennik Polski Kronika Krakowska 

77. 2015-05-22 W filmowej podróży  dziennikpolski24.pl  

78. 2015-06-12 Tej nocy krakowski teatr niejedno będzie miał imię  Gazeta Krakowska Kraków 

79. 2015-09-11 Kameralny koncert Renaty P.  Gazeta Krakowska Kraków 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GKF25/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GKF25/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/krakow-naprawisz-rower-pod-malopolskim-ogrodem-sztuki-za,2364664,galeria,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OI720X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZGJWKD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VKA269/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VKA269/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/krakow-naprawisz-rower-pod-malopolskim-ogrodem-sztuki-za,2364664,galeria,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7J1WYL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HKBPJD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/HKBPJD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MD0LEH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/UJ6NTP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VTHG3T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2J7Y5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2J7Y5/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/galeria/opis/krakow-naprawisz-rower-pod-malopolskim-ogrodem-sztuki-za,2364664,galeria,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TL83TP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4TCFB1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/IDZCSP/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NVOBTP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/32QAVD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/6DF02H/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KHS471/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/S2T1DT/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XBPXVL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q3V049/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q3V049/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3801753,krakow-projekt-przebudowy-hotelu-cracovia-spotkanie-dla-mieszkancow,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/I37HA9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/I37HA9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/45S9WD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/45S9WD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/45S9WD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4IMLQ1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HJ2U2X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/26T98X/z/p
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80. 2015-10-16 Biennale Architektury: jak dbać o przestrzeń  Dziennik Polski 

81. 2015-10-26 Magnetyczny Radek K. dziennikpolski24.pl  

82. 2015-10-31 Warto wiedzieć i skorzystać  Dziennik Polski Kronika Krakowska 

83. 2015-12-04 Wieści muzyczne  Gazeta Wyborcza Kraków 

84. 2016-01-16 Na Rajskiej powstanie alejka literacka  Gazeta Wyborcza Kraków 

85. 2016-02-08 Teatr to nie tylko to, co na scenie  dziennikpolski24.pl  

86. 
2016-02-19 

wyborczą na żywo" - zapraszamy czytelników na 

nowy cykl rozmów  

Gazeta Wyborcza Kraków 

87. 2016-03-18 Rodzinne warsztaty  Gazeta Wyborcza Kraków 

88. 
2016-04-14 

Dwóch kandydatów teatru, ale wybór należy do 

komisji  

dziennikpolski24.pl  

89. 2016-04-20 Nowa ekipa w słowackim  Gazeta Wyborcza Kraków 

90. 
2016-05-09 

Warsztaty literacko-fotograficzne dla młodzieży 

"Dobre myśli - słowa w sieci"  

krakow.naszemiasto.pl  

91. 2016-05-20 Festiwal tańca współczesnego  Gazeta Wyborcza Kraków 

92. 2016-06-17 Kilka dni dla wielbicieli dobrego reportażu  Gazeta Krakowska Kraków 

93. 
2016-06-27 

Krzysztof Orzechowski - Wielki Budowniczy - 

pożegnany w teatrze 

dziennikpolski24.pl  

94. 2016-07-22 Mam nadzieję, że do nas wrócicie  Dziennik Polski 

95. 2016-09-09 Rezerwuj czas  Gazeta Wyborcza Kraków 

96. 2016-09-14 Wykład "Po co sztuka / Co po sztuce?"  krakow.naszemiasto.pl  

97. 2016-09-30 Czeka nas Alchemia uzyki Wspótczesnej  Gazeta Krakowska Kraków 

98. 
2016-10-21 

Piątkowe Spotkanie z Komiksem#103: Spotkanie z 

Kiciputkiem  

krakow.naszemiasto.pl  

99. 2016-10-28 Bunkier II i nie tylko  Dziennik Polski  

100. 2016-11-29 Wajda zafascynowany architekturą  Dziennik Polski 

101. 
2016-12-14 

Wykład "Sztuka wychodząca poza granice swojej 

dyscypliny"  

krakow.naszemiasto.pl  

102. 
2016-12-24 

Krzysztof Orzechowski: Życzę nam wszystkim, 

byśmy znormalnieli...  

Dziennik Polski 

103. 2016-12-27 JAZZFORMANCE. Tkaczyszyn-Dycki krakow.naszemiasto.pl  

104. 2010-02-05 Powstaje Małopolski Ogród Sztuki | Dziennik Polski  dziennikpolski24.pl  

Źródło: Opracowanie własne 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/MOBZ2P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/1FDW0T/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2WVNA1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4B2YNX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1HK6KD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3WNR7H/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NKIM2L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NKIM2L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VEA6IH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/5CFAOH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/5CFAOH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XRU7FH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2H9HVD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/2H9HVD/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/jazzformance-tkaczyszyn-dycki-50057038.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RXG3LP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BEPB7T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/E1NY6X/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/E1NY6X/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/krzysztof-orzechowski-wielki-budowniczy-pozegnany-w-teatrze,10339372/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R955XT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/961ZBX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DNJ9VT/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/jazzformance-tkaczyszyn-dycki-50057038.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ZB3E2L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OCYRPD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OCYRPD/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/jazzformance-tkaczyszyn-dycki-50057038.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/EMJBA5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CUFIKH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q05J4T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q05J4T/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/jazzformance-tkaczyszyn-dycki-50057038.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QT9JJ1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QT9JJ1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/XTY2IL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/jazzformance-tkaczyszyn-dycki-50057038.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/VN90G9/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1216996-rajski-ogrod-sztuki.html
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Tabela 362. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (MCS Tarnów) 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2007-08-28 Powiatowe Dożynki  Dziennik Polski Tarnowski Dodatek 

2. 2008-01-09 Nie odcinam się od wszystkiego  Dziennik Polski Tarnowski 

3. 
2008-01-23 Artysta nietuzinkowy  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

4. 2008-03-14  Wampiriada w PWSZ  Dziennik Polski Tarnowski Magazyn 

5. 2008-07-04 Spotkanie z tańcem i sztuką  Dziennik Polski Tarnowski 

6. 2008-09-12 Wystąpią "Dudaryki"  Dziennik Polski Tarnowski 

7. 
2008-10-13 Zastrzyk milionów dla kultury z Mościc  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

8. 2008-10-27  Jerzy Skolimowski w MCK  Dziennik Polski Tarnowski 

9. 
2008-11-29 Polecamy 

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

10. 
2009-02-05  Teatr Solskiego czekają prawie dwa lata tułaczki  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

11. 2009-05-04 Szczepkowska i Banaszak: dwie doskonałe...  Dziennik Polski Tarnowski 

12. 2010-11-05 csm Tarnów tarnow.naszemiasto.pl  

13. 2010-11-08 Teraz Centrum Sztuki Mościce  Dziennik Polski Tarnowski 

14. 
2010-11-30 Zakochane miasta  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

15. 2010-12-18 Świąteczny koncert "Świerczkowiaków"  Dziennik Polski Tarnowski 

16. 2011-01-15 Warto wiedzieć  Dziennik Polski Tarnowski 

17. 2011-02-10 vadim brodski tarnów  tarnow.naszemiasto.pl  

18. 
2011-02-24 

Jaka jest Albania? - spotkanie w CSM | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

19. 
2011-03-17 

Po raz pierwszy wystąpią teatry tańca | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

20. 
2011-04-13 

Muzyczne wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia | 

Dziennik Polski  

dziennikpolski24.pl  

21. 
2011-05-09 "Walkiria"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 
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22. 
2011-05-24 

Impreza Wystawa fotografii "All That Jazz" - 

Ryszarda Horowitza Tarnów - NaszeMiasto.pl  

tarnow.naszemiasto.pl  

23. 2011-06-17 Rowerem przez świat  Dziennik Polski Tarnowski 

24. 2011-07-07 Nasza rekomendacja  Dziennik Polski Tarnowski 

25. 

2011-07-17 

Impreza WARSZTATY PODSTAW TAŃCA 

KLASYCZNEGO w Centrum Sztuki Mościce. 

Tarnów - NaszeMiasto.pl 

tarnow.naszemiasto.pl  

26. 
2011-08-07 

Tarnów: nowy film Barczyka "Italiani" w Millennium 

- Tarnów - Naszemiasto.pl  

tarnow.naszemiasto.pl  

27. 2011-09-14 Piknik i akcja zbiórki krwi  Gazeta Krakowska Tarnowska 

28. 
2011-10-11 Zobacz Alicjo  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

29. 2011-11-08 Miasto pokaże się na antenie TVP  Gazeta Krakowska Tarnowska 

30. 2011-12-06 Zagra Gaba Kulka Dziennik Polski Tarnowski 

31. 2011-12-30 Bilety dla Czytelników!  Bilety dla Czytelników!  

32. 
2012-01-23 

Tarnów: Koncert Noworoczny w wykonaniu 

Orkiestry Symfonicznej Centrum Sztuki Mościce  

gazetakrakowska.pl  

33. 
2012-02-21 Dorociński  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

34. 
2012-03-28 "Dowód" Seweryna  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

35. 2012-04-18 Krótko dziennikpolski24.pl  

36. 
2012-05-02 

Indiańska medycyna w Centrum Sztuki Mościce 

[ZDJĘCIA]  

krakow.naszemiasto.pl  

37. 2012-05-22 Ani Mru-Mru w Tarnowie tarnow.naszemiasto.pl  

38. 2012-06-03 Tarnów: wernisaż prac Abakanowicz [ZDJĘCIA]  tarnow.naszemiasto.pl  

39. 2012-06-26 Tarnów: koncert ZPiT Świerczkowiacy [ZDJĘCIA]  tarnow.naszemiasto.pl  

40. 2012-08-01 Tarnów: w Millennium druga sala 3D  tarnow.naszemiasto.pl  

41. 2012-08-20 Warsztaty fotograficzne w mościckim Centrum  Gazeta Krakowska Tarnowska 

42. 2012-09-06 Tarnowianie na tropie Le Corbusiera  dziennikpolski24.pl  

43. 
2012-09-30 

Spektakl "W Dolinie Muminków" w Centrum Sztuki 

Mościce [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

44. 
2012-10-10 

Centrum Sztuki Mościce: Michał Piróg przyjedzie 

do uczyć tańca 

tarnow.naszemiasto.pl  

45. 2012-10-24 Scena otwarta" jeszcze do niedzieli  Gazeta Krakowska Tarnowska 
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46. 2012-11-09 Biała Kobieta w Tarnowie  Gazeta Wyborcza Kraków  

47. 2012-11-19 Materia Prima po raz ostatni w Tarnowie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

48. 
2012-11-29 Występ Fanfara Kalashnikov  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

49. 2012-12-13 Zaproszenia na rodzinny spektakl  Gazeta Krakowska Tarnowska 

50. 
2013-01-07 

Tarnów: Karen Edwards zagra w Centrum Sztuki 

Mościce 

tarnow.naszemiasto.pl  

51. 2013-01-14 Pałacyk już nie straszy! Teraz zachwyca.  dziennikpolski24.pl  

52. 2013-02-08 Wielkie kino może powstać w Tarnowie  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

53. 
2013-02-25 

Nie gdzie indziej jak wyjechał do Norwegiidystawy 

Nie gdzie indziej, jak w Centrum Sztuki Mościce, c  

Gazeta Krakowska Tarnowska 

54. 
2013-03-10 

Wernisaż wystawy plakatów Ewy Natkaniec 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

55. 
2013-03-16 

Mirosław Hermaszewski z wizytą w Tarnowie 

[ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

56. 2013-03-21 Tarnów: gwiazdy zagrały dla hospicjum [ZDJĘCIA]  tarnow.naszemiasto.pl  

57. 
2013-04-07 

Tarnów: 10-lecie chóru GOS.PL. Jubileuszowy 

koncert w Centrum Sztuki Mościce [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

58. 
2013-04-21 

Teatr dla dzieci: "Smakołyki Ciotki Klotki" 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

59. 2013-05-06 Tarnowscy muzycy zagrają dla Jarosława Śmietany  tarnow.naszemiasto.pl  

60. 2013-05-14 Można bezpłatnie sprawdzić słuch  Dziennik Polski Kronika Małopolska 

61. 2013-05-28 Szewczyk" w GSM na Dzień Dziecka  Gazeta Krakowska Tarnowska 

62. 2013-06-18 Już 40 lat zajmują się upośledzonymi  Gazeta Krakowska Tarnowska 

63. 2013-07-17 Bilety na kolejną odsłonę Tarasów"  Gazeta Krakowska Tarnowska 

64. 2013-09-18 Tarnów rozda karty rabatowe seniorom  gazetakrakowska.pl  

65. 
2013-09-19 

Kultura na wolny rynek. Warto sięgać po prywatne 

pieniądze.  

Dziennik Polski 

66. 
2013-10-08 

Goście Łukasza Maciejewskiego. Spotkanie z 

Marcinem Hycnarem w CSM [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

67. 
2013-11-12 

Kabaretowa Noc Listopadowa w Tarnowie 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

68. 
2013-11-16 

Tarnów. Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar 

Wypadków Drogowych [ZDJĘCIA] 

tarnow.naszemiasto.pl  
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69. 
2013-12-04 

Artfest 2013 Tarnów: koncert Urszuli Dudziak 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

70. 2014-02-03 Koncert Orkiestry Symfonicznej - "Bal w Operze"  tarnow.naszemiasto.pl  

71. 2014-02-25 17 instytucji bierze udział w projekcie "Bon kultury" krakow.naszemiasto.pl  

72. 
2014-04-07 

Tarnów: "Ośle serduszko" w Centrum Sztuki 

Mościce [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

73. 2014-05-16 W świat tanga zabiera GSM  Gazeta Krakowska Tarnowska 

74. 2014-06-12 Borys Szyc w Tarnowie [ZDJĘCIA]  tarnow.naszemiasto.pl  

75. 
2014-07-24 

Ponad pięćdziesiąt osób oddało krew w ramach 

cyklicznej akcji "Uratuj mi życie"  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

76. 
2014-09-09 

Tarnów: "Babskie Poniedziałki" wracają po 

wakacyjnej przerwie! [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

77. 
2014-10-12 

Festiwal Teatrów Tańca. "Carmina Burana" w 

wykonaniu Kamea Dance Company [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

78. 2014-11-07 Zdjęcie tygodnia  Gazeta Krakowska Tarnowska 

79. 
2014-11-30 

Tarnów: Andrzejki w rytmie tanga w CSM 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

80. 2015-01-02 Początek roku obfituje w wydarzenia muzyczne  Gazeta Krakowska Tarnowska 

81. 
2015-03-02 

Tarnów. "Brzydkie Kaczątko" w Mościcach 

[ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

82. 2015-04-10 Gwiazdy zaśpiewają dla dzieciaków  dziennikpolski24.pl  

83. 2015-05-06 Mobilne laboratorium badawcze dla dzieci  dziennikpolski24.pl  

84. 
2015-06-28 

Dni Tarnowa 2015. Piknik, koncerty i spektakl 

[ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

85. 
2015-09-12 

Premiera filmu "Karbala" z udziałem Bartłomieja 

Topy [ZDJĘCIA]  

nowysacz.naszemiasto.pl  

86. 2015-11-11 Tarnów Pierwsze Niepodległe [ZDJĘCIA]  tarnow.naszemiasto.pl  

87. 2015-12-18 Rozdajemy bilety  Gazeta Krakowska Tarnowska 

88. 2016-02-02 Gorlice wśród najlepszych  halogorlice.info  

89. 2016-03-04 Zabiorą dzieci w świat elfów i olbrzymów  Gazeta Krakowska Tarnowska 

90. 
2016-04-21 

Tarnów. Wernisaż wystawy plakatów „Echo 

Paryża” [ZDJĘCIA]  

tarnow.naszemiasto.pl  

91. 2016-05-21 Tarnów. Wernisaż wystawy Wojciecha Druszcza  gazetakrakowska.pl  
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http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/3DDL31/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/galeria/opis/tarnow-osle-serduszko-w-centrum-sztuki-moscice-zdjecia,2227062,galeria,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P6O0T9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LQ9JH9/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/galeria/opis/borys-szyc-w-tarnowie-zdjecia,2320410,galeria,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9KEA9P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9KEA9P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/C7IV3X/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/C7IV3X/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-babskie-poniedzialki-wracaja-po-wakacyjnej-przerwie,2412845,galop,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BB5FTP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/BB5FTP/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3605993,festiwal-teatrow-tanca-carmina-burana-w-wykonaniu-kamea-dance-company-zdjecia,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VIC6RD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V6A8HP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/V6A8HP/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-andrzejki-w-rytmie-tanga-w-csm-zdjecia,2626402,galop,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9NKDKX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/985OU5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/985OU5/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-brzydkie-kaczatko-w-moscicach-zdjecia,3298199,galop,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/MVA2KH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3817053,gwiazdy-zaspiewaja-dla-dzieciakow,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/CDGNA5/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3849375,mobilne-laboratorium-badawcze-dla-dzieci,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4E4YGT/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/4E4YGT/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3916481,dni-tarnowa-2015-piknik-koncerty-i-spektakl-zdjecia,id,t.html?cookie=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/I1FZBX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/I1FZBX/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/premiera-filmu-karbala-z-udzialem-bartlomieja-topy-zdjecia,3507383,artgal,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/GSCGE5/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-pierwsze-niepodlegle-zdjecia,3567550,artgal,t,id,tm.html?kategoria=1
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YG2UH5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/53UEM1/z/i
https://halogorlice.info/artykuly/item/1123-gorlice-wsrod-najlepszych
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/44188X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/IU8WSD/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/IU8WSD/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-wernisaz-wystawy-plakatow-echo-paryza-zdjecia,3712360,artgal,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/DM9AIL/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/kultura/a/tarnow-wernisaz-wystawy-wojciecha-druszcza,10019038/
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92. 

2016-09-02 

Orkiestra Akademii Beethovenowskiej już w 

najbliższy wtorek wystąpi w Centrum Sztuki 

Mościce 

Gazeta Krakowska Tarnowska 

93. 
2016-09-23 

Festiwal Scena Otwarta: pojawią się tancerze z 

Polski, Chin i Francji [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

94. 

2016-10-07 

Wybitni tancerze na scenie w Mościcach W piątek 

rozpoczyna się VI Międzynarodowy Festiwal Te- 

atrów  

Dziennik Polski Kronika Małopolska 

95. 2016-10-17 XXI Festiwal,Śpiewaj z nami”  tarnow.naszemiasto.pl  

96. 
2016-10-29 

Tarnów. Muzyką ukoją dusze, biegiem podtrzymają 

kondycję 

dziennikpolski24.pl  

97. 2016-11-04 Tarnów. Rusza festiwal Grupa Azoty Jazz Contest  tarnow.naszemiasto.pl  

98. 2016-11-10 Zaprezentowali swoje talenty  dziennikpolski24.pl  

99. 2016-11-25 Wystawa "Ulotny teatr Mariana Kołodzieja"  tarnow.naszemiasto.pl  

100. 
2016-12-05 

Bożonarodzeniowy recykling art - warsztaty 

rodzinne 

tarnow.naszemiasto.pl  

101. 
2016-12-21 

Baśniowy Orszak - czarodziejska Akcja CSM i Radia 

RDN Małopolska  

krakow.naszemiasto.pl  

Tabela 363. Lista komunikatów objętych analizą jakościową CKM i BWA Sokół w Nowym Sączu 

 

NR  

DATA 

PUBLIKACJI 
TYTUŁ KOMUNIKATU ŹRÓDŁO 

1. 2007-01-03 Ostatni moment na decyzję  Dziennik Polski Nowosądecki 

2. 2007-01-13 Pisanki wczoraj i dziś  Dziennik Polski Nowosądecki 

3. 2007-01-26 Trzeci rok uniwersytetu  Dziennik Polski Nowosądecki 

4. 2007-02-05 Wyprawa do Transylwanii  Dziennik Polski Nowosądecki 

5. 
2007-02-13 Mozart nieznany z krakowianami 

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

6. 2007-02-26 Fabryka dźwięków  Dziennik Polski Nowosądecki 

7. 
2007-03-12 Bajor na scenie!  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

8. 2007-03-26 Śpiewy w "Sokole"  Dziennik Polski 

9. 2007-04-16 Polsko-turecka konfrontacja  Dziennik Polski Nowosądecki 

10. 2007-05-08 Wajda z Sączem w sercu  Dziennik Polski Nowosądecki 

11. 2007-05-26 Warszawska Ada Sari  Dziennik Polski 

12. 2007-06-13 Wieczory w "Sokole"  Dziennik Polski Nowosądecki 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SBS6ZD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SBS6ZD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SBS6ZD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/H2YSBH/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/H2YSBH/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/kultura/a/festiwal-scena-otwarta-pojawia-sie-tancerze-z-polski-chin-i-francji-zdjecia,10660389/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XVR4CD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XVR4CD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/XVR4CD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/W8CZML/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/imprezy/xxi-festiwal-spiewaj-z-nami-46990347.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NASXG1/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/NASXG1/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/tarnow-muzyka-ukoja-dusze-biegiem-podtrzymaja-kondycje,10905827/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/IIGXLP/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-rusza-festiwal-grupa-azoty-jazz-contest,3907708,art,t,id,tm.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/W8PO6P/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/region/region-tarnowski/a/zaprezentowali-swoje-talenty,11441919/
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/U49R8D/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/imprezy/wystawa-quot-ulotny-teatr-mariana-kolodzieja-quot-50202959.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FQ489P/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/FQ489P/z/i
http://tarnow.naszemiasto.pl/imprezy/bozonarodzeniowy-recykling-art-warsztaty-rodzinne-50010830.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SDUKYL/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/SDUKYL/z/i
http://krakow.naszemiasto.pl/imprezy/basniowy-orszak-czarodziejska-akcja-csm-i-radia-rdn-malopolska-52069932.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PQVNA5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7U8SXT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/22PGFX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5GPWSH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3M8L69/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/BI9AQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TKU9OD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/84H7CP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/O452Y9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/R4W719/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/7YGL3D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TM6F5P/z/p
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13. 
2007-07-07 

Lalki w galerii Małopolskiego Centrum Kultury 

Sokół w Nowym Sączu  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

14. 2007-07-25 "Sokół" dwa miliony droższy  Dziennik Polski Nowosądecki 

15. 2007-09-10 Młodzi przyszłością Europy  Dziennik Polski Dodatek 

16. 
2007-10-06 Co, gdzie, kiedy?  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

17. 
2007-10-31 Zaduszki Klicha  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

18. 2007-11-16 Król przemówi  Dziennik Polski Nowosądecki 

19. 2007-12-28 Imieniny Wieszcza  Dziennik Polski Nowosądecki 

20. 
2008-01-19 W niedzielę w MCK Sokół  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

21. 2008-02-22 Nagroda Poziomki Gazeta Krakowska Nowosądecka 

22. 2008-02-28 "Sokół" w remoncie  Dziennik Polski Nowosądecki 

23. 2008-03-21 Krótko Gazeta Krakowska Nowosądecka 

24. 
2008-04-12 Polecamy 

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

25. 2008-05-26 Wieczór z Beethovenem  Dziennik Polski Nowosądecki 

26. 
2008-06-23 Skok na podium w rytmie rumby  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

27. 2008-09-15 Młodzi za Gruzją   Dziennik Polski Nowosądecki 

28. 
2008-10-06 Puls regionu  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

29. 2008-10-25 Jubileuszowy Śpiew po raz czternasty  Dziennik Polski Nowosądecki 

30. 2008-11-14 Na widelcu  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

31. 
2008-12-11 Krynicki  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

32. 
2008-12-30 Deszcz pieniędzy dla naszej kultury  

Gazeta Krakowska Nowy Sącz i 

Tarnów 

33. 2009-01-15 Julia Doszna zaśpiewa w Sokole  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

34. 2009-01-27 Windą na szlak bursztynowy  Dziennik Polski Nowosądecki 

35. 2009-02-10 Drugie skrzydło nowosądeckiego Sokoła  Dziennik Polski Nowosądecki 

36. 2009-03-10 Oto najlepsi recytatorzy  Dziennik Polski Tarnowski 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TV6W0H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/TV6W0H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/SSZOPP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/UZWWWP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GTBW29/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PJAVJX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KCWL3T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KPH7B5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1EKDVD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/48FTCT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/GORKV1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/1NNIQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/N9BRG1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4XEC7X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/LNJAXP/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QHEOFX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/Q9YM5T/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/9M2PXL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FD2W9P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/YMCHRX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/G6X9Z5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HSA0B5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/4V5D8D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PVK5ZX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/JAMTJX/z/p
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37. 
2009-03-31 Dla Jana Pawła II  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

38. 
2009-04-14 Wygraj w konkursie 

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

39. 
2009-04-29 "Król Artur" i "Cyganeria"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

40. 2009-05-18 Opór Towarzystwa Historycznego  Dziennik Polski Nowosądecki 

41. 2009-06-03 Na Bursztynowym Szlaku już pracują  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

42. 2009-06-09 Nowe skrzydło "Sokoła"  Dziennik Polski Nowosądecki 

43. 2009-07-24 Święto Dzieci Gór w Krakowie  Dziennik Polski 

44. 2009-08-24 Pocałunek w skradzione oczy  Dziennik Polski Nowosądecki 

45. 2009-08-28 Kamień węgielny pod galerię sztuki  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

46. 2009-09-25 Zapraszamy na imprezy  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

47. 2009-10-16 W rocznicę...  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

48. 2009-11-02 Nauczą się jak grać na scenie  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

49. 
2009-11-25 "Drogą aksamitnej rewolucji"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

50. 
2009-12-23 Sylwester w Sokole  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

51. 2010-04-21 Rynek dla Chopina  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

52. 
2010-05-06 

Kino "Sokół" nominowane do nagrody | Dziennik 

Polski 

dziennikpolski24.pl  

53. 
2010-06-15 Muzyka starego Kazimierza  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

54. 
2010-07-14 

Impreza Sądecka Parada Teatrów Nowy Sącz - 

NaszeMiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

55. 
2010-09-07 Mistrzowie  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

56. 
2010-09-22 

Powiat nowosądecki: 40 milionów zł na obwodnicę 

- Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

57. 
2010-10-25 ARTE-Fakty  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

58. 
2010-11-07 

Nowy Sącz: miasto ma nowoczesną galerię za 15 

mln zł - Gazeta Krakowska  

gazetakrakowska.pl  

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2JEO71/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QTP2A1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QNK9NH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/U7HBKT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/AEEXVL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/HVTNY5/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A62H8P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/47HQ3H/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/PWQ4N1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/2FIFKT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/CVLNOX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A42T6L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/RKDU35/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/K9N45D/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/IA9JP9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7EVUX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/7EVUX/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/nowy-sacz/1016003-kino-sokol-nominowane-do-nagrody
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/NYPTR1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OX7KXP/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OX7KXP/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/180872,sadecka-parada-teatrow,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/922KIL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9QKHJX/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9QKHJX/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/310701,powiat-nowosadecki-40-milionow-zl-na-obwodnice,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QH54E9/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JATU0P/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/JATU0P/z/i
http://www.gazetakrakowska.pl/aktualnosci/329668,nowy-sacz-miasto-ma-nowoczesna-galerie-za-15-mln-zl,id,t.html
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59. 

2010-12-05 

Impreza Wystawa Władysława Hasiora na 

inaugurację Galerii Sztuki Współczesnej BWA 

SOKÓŁ Nowy Sącz - NaszeMiasto.pl 

nowysacz.naszemiasto.pl  

60. 
2011-01-03 Dla sądeczan  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

61. 
2011-02-01 W roku Miłosza  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

62. 
2011-03-03 ,AthaHa"i Debotah"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

63. 2011-03-28 Marian Opania na finał festiwalu  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

64. 2011-04-28 Młoda publiczność w operze  Dziennik Polski Magnes 

65. 
2011-05-26 Pasja ornitologa  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

66. 
2011-07-11 

Impreza Wakacyjne podróże filmowe w kinie Sokół 

Nowy Sącz - NaszeMiasto.pl  

nowysacz.naszemiasto.pl  

67. 
2011-09-21 Polecamy Johnny English Reaktywacja"  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

68. 2011-10-25 Kinowe przedszkole  Dziennik Polski Nowosądecki 

69. 2011-11-24 "Brońcie krzyża"  dziennikpolski24.pl  

70. 
2012-01-09 

Listy do Sali: Życie młodej kobiety w nazistowskich 

obozach pracy  

nowysacz.naszemiasto.pl  

71. 2012-02-14 Profesor Hałas fetował swe 85. urodziny  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

72. 
2012-03-07 Teatralne Lustra  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

73. 2012-04-02 Bojarczuk wystawia, a miasto nagradza  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

74. 
2012-05-04 Hanna Elisabeth Miiller - Ada Sari z Niemiec  

Gazeta Krakowska Europejskie Dni 

Operowe 

75. 2012-06-01 Noc Krótkich Metraży  nowysacz.naszemiasto.pl  

76. 
2012-07-02 Dzieci świata  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

77. 2012-07-13 Nadchodzi wielka noc jazzu  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

78. 2012-07-21 W niedzielę rozpocznie się Święto Dzieci Gór  dziennikpolski24.pl  

79. 
2012-08-09 W Galerii BWA  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

80. 
2012-09-24 Filmy dla dzieci  

Gazeta Krakowska Małopolska 

Zachodnia 

http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LA2P8H/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LA2P8H/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/LA2P8H/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/205452,wystawa-wladyslawa-hasiora-na-inauguracje-galerii-sztuki,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FOQYWH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/J40FL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/FCZRR1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/3AULE1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/VIUG1P/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/KGJ7EL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YZ8CM5/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/YZ8CM5/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/271475,wakacyjne-podroze-filmowe-w-kinie-sokol,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/A67WKX/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/P3MDWD/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/E5Q2RD/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1193274-broncie-krzyza.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OVDV9T/z/i
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/OVDV9T/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/411099,listy-do-sali-zycie-mlodej-kobiety-w-nazistowskich-obozach,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/ITI9BL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QBFGK1/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/WLA56X/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5VTOQL/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/9YZR4T/z/i
http://nowysacz.naszemiasto.pl/imprezy/530883,noc-krotkich-metrazy,id,t.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/8YFKVT/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/5V6V6L/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/internet/Q3TRFH/z/i
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-nowosadecki/1232538-w-niedziele-rozpocznie-sie-swieto-dzieci-gor.html
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/QQRGRH/z/p
http://biuletyn.imm.com.pl/browser/press/OCFGLL/z/p
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81. 
2012-11-05 

MCK Sokół: Dżemowe Zaduszki Wojtka Klicha 

[ZDJĘCIA]  

nowysacz.naszemiasto.pl  

82. 2012-12-04 "Sokół" zostanie wyremontowany  dziennikpolski24.pl  

83. 2013-02-06 Walentynki z "Krakowską"  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

84. 2013-03-15 Tradycja przez pokolenia  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

85. 2013-04-21 Trans-Opera - "Jaś i Małgosia" nowysacz.naszemiasto.pl  

86. 
2013-06-29 

Art Night 2013: nocna odsłona sztuki w Nowym 

Sączu 

nowysacz.naszemiasto.pl  

87. 2013-09-17 Zwyciężyły sęko wianki  Gazeta Krakowska Gorlicka 

88. 2013-10-31 Sądeckie Jubilaei Cantus  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

89. 2014-01-17 Dofinansowanie za stażystów  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

90. 2014-03-14 Wiosną pamiętamy o ogrodach  nowysacz.naszemiasto.pl  

91. 2014-05-15 Jutro wernisaż w sądeckim Sokole  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

92. 2014-08-25 Festiwal Emanacje 2014 nowysacz.naszemiasto.pl  

93. 2014-11-13 Noc Dźwięków w sobotę w Sokole  nowysacz.naszemiasto.pl  

94. 
2015-02-27 Soko e gołeb e  

Gazeta Wyborcza Kraków Co Jest 

Grane 

95. 
2015-05-11 

Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach - Konkurs 

plastyczny MAŁY TEATR DUŻYCH EMOCJI  

gorlice.pl  

96. 2016-01-08 Wielka Noworoczna Gala w Sokole  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

97. 2016-03-10 III miejsce dla gorlickiej grupy teatralnej "Promień"  Gazeta Krakowska Nowosądecka 

98. 
2016-09-25 

Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych. Nagrody 

wręczone [ZDJĘCIA]  

gazetakrakowska.pl  

99. 
2016-10-28 Janusz Piotrowski z nagrodą Ministra Edukacji  

Gazeta Krakowska Ziemia 

Limanowska 

100. 2016-11-25 Program edukacyjny "Jesienna Jesziwa"  nowysacz.naszemiasto.pl  

Źródło: Opracowanie własne 

Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
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Tabela 364. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym 

SYMBOL PKD OPIS 

Sekcja C - Dział 32 

32.11.Z Produkcja monet 

32.12.Z Produkcja jubilerskich i podobnych wyrobów  

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

Sekcja J - Dział 58, 59, 60, 62 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza (m. in. katalogi i fotografie) 

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

Sekcja M - Dział 71, 73, 74 

71.11.Z Działalność w zakresie architektury 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

74.90.Z 

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (m. in. działalność związana z wyceną antyków i biżuterii) 

Sekcja R - Dział 90 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 

 

 

 

 



 

745 

Bibliografia 

1. J. Białynicka-Birula, Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno - ekonomiczne, raport na zlecenie 

MKiDN 2007 

2. R. E. Caves, Creative industries: Contracts between art and commerce, Harvard University Press 2000 

3. P. Džupka, M. Gróf, M. Šebová, An Economic Valuation of the Kulturpark. A Case Study of the Cultural 

Infrastructure Reconstructed as Part of Košice European Capital of Culture 2013, [w:] Power of 

Heritage. Socio-EconomicExamples from Central Europe, Joanna Sanetra-Szeliga and Katarzyna 

Jagodzińska (red.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2017 

4. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 

5. K. Franczak, Kultura jako źródło zysku? Etos kreatywności i współczesny dyskurs modernizacyjny, [w:] 

Przegląd Socjologiczny 2015 nr 2 

6. P. Głowacki, Przemiany w funkcjonowaniu państwowych galerii sztuki po 1989 roku, 

https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/PiotrGlowacki.pdf (dostęp: 22.06.2018) 

7. H. Hollanders, N. Es-Sadki, Regional Innovation Scoreboard 2017 

(http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23881, dostęp: 01.06.2018 

8. J. Kurowska-Pysz, J. Łodziana-Grabowska, Z. Mikoláš, Ł. Wróblewski, Perspektywy rozwoju sektora 

kultury w euroregionie Śląsk Cieszyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 

Górnicza 2014 

9. P. Lorek, Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów unii europejskiej [w:] Studia Ekonomiczne. 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 212, Katowice, 2015 

10. P. Lorens, Rola kultury w procesie rewitalizacji miast [w:] Rewitalizacja a kultura przestrzeni. Sytuacje 

i wzorce, red. A. Dziewulska, J. T. Królikowski, A. Starzyk, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 

Warszawa, 2015 

11. M. Petelewicz, T. Drabowicz, Jakość życia - globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja, Katedra 

Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2016M. Piłat-

Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne, Warszawa  2017 

12. J. Przywojska, Rewitalizacja miast: Aspekt społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2016 

A. Rybicki, Przemysły kultury są faktem - czas na politykę państwa [w:] Kultura i przemysły 

kultury szansą rozwojową dla Polski, red. Jan Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową, Gdańsk, 2002 

13. M. Rogowska, Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce [w:] Prace naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 320, Wrocław, 2013 

A. Sekuła, Bariery rozwoju lokalnego [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. 

B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz, Zeszyty naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin, 2005 

14. H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993 

15. W. Siemiński, T. Topczewska, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE  

w latach 2004-2008, Difin, 2009 

16. M. Smoleń, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania 

i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Kraków, 2003 

17. J. D. Snowball, Measuring the Value of Culture. Methods and Examples in Cultural Economics, 

Springer, Berlin Heidelberg, 2008 

A. Staszek, Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce. Lokalizacja, koncentracja i determinanty 

rozwoju, rozprawa doktorska, Łódź 2016 

18. R. E. Stake, 1997, Studium przypadku [w:] L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, Warszawa, 

Oficyna Naukowa, str. 123-125 

A. R. Szromek, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej 

na przykładzie obszarów państw europejskich [w]: Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rocznik 2013, numer 132 

19. S. Środa-Murawska, D. Szymańska, Przemysły kultury w rozwoju miast. Wybrane aspekty [w:] Zeszyty 

naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 793, Szczecin, 2013 

20. D. Throsby, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010 

 

https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/PiotrGlowacki.pdf
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23881


 

 746 

 nr strony 

Źródła internetowe: 

1. Województwo Małopolskie 2017, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, 

dostępny pod: https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-

stanie-wojewodztwa-1 

2. Działalność instytucji kultury w województwie małopolskim w 2016 r., Urząd Statystyczny w 

Krakowie, 2017 r., dostępny pod: http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-

sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html, 

3. Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2016 roku, UMWM, 2017, Kraków, 

dostępny pod: 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Turystyka/Badanie%20ruchu%20turystycznego%20w

%20Wojew%C3%B3dztwie%20Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20roku%20-%20rapoty%20k

o%C5%84cowy.pdf 

4. Indeks Millennium 2017 Potencjał Innowacyjności Regionów, Departament Public Relations Banku 

Millennium, 2017, Warszawa, dostępny pod:  

5. https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25989931/Indeks_Millennium_2017.pdf 

6. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości, GUS, 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-

publicznej/3015,pojecie.html [data dostępu: 4.05.2018] 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.), 

https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-regionalnego-i-budownictwa-w-sprawie-

ewidencji-gruntow-i-budynkow/k173/ [data dostępu: 10.05.2018]). 

8. Instrukcja znajdywania obrębu podana jest np. pod linkiem: https://geoportal360.pl/jak-znalezc-

obreb-ewidencyjny-dzialki-na-geoportalu/ [data dostępu: 10.05.2018]. 

9. Ceny mieszkań. Raport, https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls [data 

dostępu: 6.05.2018]. 

10.  https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqmm0w5 

Internetowe bazy i rejestry 

1. https://ceny.szybko.pl/ 

2. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx 

3. https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx 

4. http://www.gugik.gov.pl/ 

5. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-

panstwa/informacje-budzetowe/udzial-jednostek-samorzadu-terytorialnego-jst-we-wplywach-z-

podatku-dochodowego-pit 

6. https://www.money.pl/ 

7. http://www.it.tarnow.pl/pol/O-nas/Statystyki 

8. Dokumenty związane ze strategiami rozwoju  

9. https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-

strategii-rozwoju-gminy-gorlice.html 

10. http://gminablachownia.pl/wp-content/uploads/2016/01/strategia-rozwoju-gminy-zakliczyn.pdf 

11. Strategia rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015-2025, dostępna pod: 

https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,a,1023157,strategia-rozwoju-gminy-jablonka-na-lata-2015-

2025.html 

12. Strategia Rozwoju Gminy Wadowice 2014-2020, dostępna pod: https://wadowice.pl/dla-

mieszkancow/dokumenty-formularze/strategia-rozwoju-14-20 

13. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie 2030, dostępna pod: 

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/174041/karta 

https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1
https://www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-regionalny/rozwoj-wojewodztwa/raport-o-stanie-wojewodztwa-1
http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html
http://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/kultura/dzialalnosc-instytucji-kultury-w-wojewodztwie-malopolskim-w-2016-r-,1,14.html
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Turystyka/Badanie%20ruchu%20turystycznego%20w%20Wojew%C3%B3dztwie%20Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20roku%20-%20rapoty%20ko%C5%84cowy.pdf
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Turystyka/Badanie%20ruchu%20turystycznego%20w%20Wojew%C3%B3dztwie%20Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20roku%20-%20rapoty%20ko%C5%84cowy.pdf
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Turystyka/Badanie%20ruchu%20turystycznego%20w%20Wojew%C3%B3dztwie%20Ma%C5%82opolskim%20w%202016%20roku%20-%20rapoty%20ko%C5%84cowy.pdf
https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqmm0w5
https://www.money.pl/
http://www.it.tarnow.pl/pol/O-nas/Statystyki
https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-strategii-rozwoju-gminy-gorlice.html
https://bip.malopolska.pl/uggorlice,a,401746,uchwala-nr-xx20013-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-strategii-rozwoju-gminy-gorlice.html
http://gminablachownia.pl/wp-content/uploads/2016/01/strategia-rozwoju-gminy-zakliczyn.pdf
https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,a,1023157,strategia-rozwoju-gminy-jablonka-na-lata-2015-2025.html
https://bip.malopolska.pl/ugjablonka,a,1023157,strategia-rozwoju-gminy-jablonka-na-lata-2015-2025.html
https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/dokumenty-formularze/strategia-rozwoju-14-20
https://wadowice.pl/dla-mieszkancow/dokumenty-formularze/strategia-rozwoju-14-20
https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/174041/karta


 

747 

14. Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2020, dostępna pod: http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-

tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202 

15. Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2010 - 2020, dostępna pod: 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahU

KEwiMuPOnu8_YAhWRLlAKHcVzBMoQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archiwum.zako

pane.eu%2Fcomponents%2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D4446&usg=AOvVaw0NntQtUix

Qk5iMmg31uRpk 

16. Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020, dostępna pod: 

http://www.nowysacz.pl/content/resources/dokumenty_strategiczne/Strategia_Rozwoju_2020.pdf 

17. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie 2014-2020, dostępna pod: 

https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/390/strategia_rozwoju.pdf 

18. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 - 2020, dostępna pod: 

https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Strategia%20Rozwoju.pdf 

19. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2004-2013 

20. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zakliczyn na lata 2007-2015 

21. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wadowice Zadania na lata 2005-2006 oraz projekty działań na lata 

2007-2013 

22. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Tarnowa na lata 2000-2015 

23. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonka na lata 2007-2013 

24. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonka na lata 2007-2013 

25. Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 

26. Strategia Rozwoju Gminy Gorlice 2007 

27. Strategia Rozwoju Krakowa 2005  

Dokumenty związane z badanymi projektami 

1. http://archiwalna.muzeumtatrzanskie.pl/UserFiles/File/PDF/MT_Fundusze_europejskie_konferencja_

20110114.pdf 

2. http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/10/31/inwestycje-infrastrukturalne-w-instytucjach-

kultury-wojewodztwa-malopolskiego-a-rozwoj-ich-programow/ 

3. http://bip.mkidn.gov.pl/ 

4. https://dlapilota.pl/ 

5. http://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/ 

6. http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/poland/cricoteka-new-museum-brings-tadeusz-kantors-

works-to-a-wider-audience 

7. http://old.csm.tarnow.pl/o-nas,16,63,etapy-modernizacji.html 

8. http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=be034196-

9f4a-4544-b36c-0e3c597a7230&ID=474 

9. https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/MA%C5%81OPOLSKA.%20NOWE%20INSPIRUJ%

C4%84CE%20PRZESTRZENIE%20KULTURY_2007-2015.pdf 

10. http://www.mcksokol.pl/media/File/budowa_galerii_na_bursztynowym_szlaku.pdf 

11. http://www.muzeum.sacz.pl/media/File/II%20etap_miast.pdf 

http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202
http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuPOnu8_YAhWRLlAKHcVzBMoQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archiwum.zakopane.eu%2Fcomponents%2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D4446&usg=AOvVaw0NntQtUixQk5iMmg31uRpk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuPOnu8_YAhWRLlAKHcVzBMoQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archiwum.zakopane.eu%2Fcomponents%2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D4446&usg=AOvVaw0NntQtUixQk5iMmg31uRpk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuPOnu8_YAhWRLlAKHcVzBMoQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archiwum.zakopane.eu%2Fcomponents%2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D4446&usg=AOvVaw0NntQtUixQk5iMmg31uRpk
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMuPOnu8_YAhWRLlAKHcVzBMoQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.archiwum.zakopane.eu%2Fcomponents%2Fdownload%2Fsend.php%3Fpos_id%3D4446&usg=AOvVaw0NntQtUixQk5iMmg31uRpk
https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/390/strategia_rozwoju.pdf
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Strategia%20Rozwoju.pdf
http://archiwalna.muzeumtatrzanskie.pl/UserFiles/File/PDF/MT_Fundusze_europejskie_konferencja_20110114.pdf
http://archiwalna.muzeumtatrzanskie.pl/UserFiles/File/PDF/MT_Fundusze_europejskie_konferencja_20110114.pdf
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/10/31/inwestycje-infrastrukturalne-w-instytucjach-kultury-wojewodztwa-malopolskiego-a-rozwoj-ich-programow/
http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2011/10/31/inwestycje-infrastrukturalne-w-instytucjach-kultury-wojewodztwa-malopolskiego-a-rozwoj-ich-programow/
http://bip.mkidn.gov.pl/
https://dlapilota.pl/
http://domjp2.pl/o-muzeum/przebudowa-muzeum/
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/poland/cricoteka-new-museum-brings-tadeusz-kantors-works-to-a-wider-audience
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/projects/poland/cricoteka-new-museum-brings-tadeusz-kantors-works-to-a-wider-audience
http://old.csm.tarnow.pl/o-nas,16,63,etapy-modernizacji.html
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=be034196-9f4a-4544-b36c-0e3c597a7230&ID=474
http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/mrpo/SitePages/DisplayEvent.aspx?List=be034196-9f4a-4544-b36c-0e3c597a7230&ID=474
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/MA%C5%81OPOLSKA.%20NOWE%20INSPIRUJ%C4%84CE%20PRZESTRZENIE%20KULTURY_2007-2015.pdf
https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/MA%C5%81OPOLSKA.%20NOWE%20INSPIRUJ%C4%84CE%20PRZESTRZENIE%20KULTURY_2007-2015.pdf
http://www.mcksokol.pl/media/File/budowa_galerii_na_bursztynowym_szlaku.pdf
http://www.muzeum.sacz.pl/media/File/II%20etap_miast.pdf


 

 748 

 nr strony 

12. Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, dostępny pod: 

http://bip.malopolska.pl/umwm 

13. Karty opisowe zadań inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2007-2013 (BIP UMWM) 

Dokumenty związane z badanymi instytucjami 

1. http://muzeumtatrzanskie.pl/ 

2. http://penderecki-center.pl/ 

3. http://www.cricoteka.pl/pl/ 

4. http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum 

5. http://www.muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/osrodek-konferencyjno-wystawienniczy-kasztel-w-

szymbarku/rewaloryzacja-i-remont-renesansowego-dworu-obronnego-w-szymbarku 

6. http://www.muzeumlotnictwa.pl/ 

7. http://www.orawa.eu/ 

8. http://www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci/malopolski_ogrod_sztuki/ 

9. Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, dostępny pod: 

https://bip.malopolska.pl/csmoscice 

10. Biuletyn Informacji Publicznej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, dostępny 

pod: http://www.bip.penderecki-center.pl/ 

11. Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, dostępny 

pod: https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu 

12. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Wadowicach, dostępny pod: http://bip.malopolska.pl/domjp2 

13. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, dostępny 

pod: https://bip.malopolska.pl/mdkigladyszow 

14. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, dostępny pod: 

https://bip.malopolska.pl/mlpwkrakowie/ 

15. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, dostępny pod: 

bip.malopolska.pl/mownsaczu 

16. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum - Orawski Park Etnograficzny, dostępny pod: 

https://www.bip.gov.pl/subjects/33671,Muzeum+-

+Orawski+Park+Etnograficzny+w+Zubrzycy+G%C3%B3rnej.html 

17. Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w 

Krakowie, dostępny pod: https://bip.malopolska.pl/cricoteka/ 

18. Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, dostępny pod: 

https://bip.malopolska.pl/mtidtchalubinskiego 

19. Biuletyn Informacji Publicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, dostępny pod: 

https://bip.malopolska.pl/tslowackiego 

20. Sprawozdanie finansowe Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II za rok 2016 

  

http://bip.malopolska.pl/umwm
http://muzeumtatrzanskie.pl/
http://penderecki-center.pl/
http://www.cricoteka.pl/pl/
http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum
http://www.muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/osrodek-konferencyjno-wystawienniczy-kasztel-w-szymbarku/rewaloryzacja-i-remont-renesansowego-dworu-obronnego-w-szymbarku
http://www.muzeum.gorlice.pl/oddzialy-muzeum/osrodek-konferencyjno-wystawienniczy-kasztel-w-szymbarku/rewaloryzacja-i-remont-renesansowego-dworu-obronnego-w-szymbarku
http://www.muzeumlotnictwa.pl/
http://www.orawa.eu/
http://www.slowacki.krakow.pl/pl/aktualnosci/malopolski_ogrod_sztuki/
https://bip.malopolska.pl/csmoscice
http://www.bip.penderecki-center.pl/
https://bip.malopolska.pl/mckswnsaczu
http://bip.malopolska.pl/domjp2
https://bip.malopolska.pl/mdkigladyszow
https://bip.malopolska.pl/mlpwkrakowie/
https://www.bip.gov.pl/subjects/33671,Muzeum+-+Orawski+Park+Etnograficzny+w+Zubrzycy+G%C3%B3rnej.html
https://www.bip.gov.pl/subjects/33671,Muzeum+-+Orawski+Park+Etnograficzny+w+Zubrzycy+G%C3%B3rnej.html
https://bip.malopolska.pl/cricoteka/
https://bip.malopolska.pl/mtidtchalubinskiego
https://bip.malopolska.pl/tslowackiego


 

749 

Spis schematów, rysunków, tabel i wykresów 

Mapa 1 Instytucje kultury województwa małopolskiego, które zostały objęte badaniem ............................... 18 

Mapa 2. Wydatki powiatów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2016 .............................. 54 

 

Rysunek 1. Cztery główne analizowane obszary ............................................................................................. 10 

Rysunek 2. Trzy grupy definicji „przemysłów kultury'' .................................................................................. 13 

Rysunek 3. Wykonane analizy danych ............................................................................................................ 17 

Rysunek 4. Grupy respondentów dobrane na potrzeby realizacji badania ....................................................... 20 

Rysunek 5. Analizowane w badaniu obszary .................................................................................................. 20 

Rysunek 6. Ekstrapolacja wysokości środków możliwych do uzyskania przez instytucje dzięki darowiznom39 

Rysunek 7. 7 głównych obszarów strategicznych rozwoju województwa małopolskiego .............................. 55 

Rysunek 8. Etapy przedstawienia analizowanych instytucji ........................................................................... 58 

Rysunek 8. Schemat badania gotowości do zapłaty (WTP) .......................................................................... 501 

Rysunek 9. Dobór badanych placówek ......................................................................................................... 519 

Rysunek 10. Kryteria wykorzystane do analizy medialnej ............................................................................ 534 

Rysunek 11. Hasła uwzględnione w analizie medialnej ................................................................................ 536 

 

Tabela 1. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym ........................ 7 

Tabela 2. Wskaźniki Potencjału Innowacyjności w poszczególnych województwach w 2017 .................................... 12 

Tabela 3. Ocena wpływu projektów na jakość życia mieszkańców w podziale na badane instytucje (dane w %, 

N=1088) ....................................................................................................................................................................... 21 

Tabela 4. Wpływ działania placówki na prestiż poszczególnych dzielnic/gmin (N=1088) .......................................... 23 

Tabela 5. Opinie mieszkańców na temat grup odbiorców, z myślą o których zaplanowano poszczególne inwestycje 

(dane w %, N=1088) .................................................................................................................................................... 24 

Tabela 6. Opinie mieszkańców na temat wpływu poszczególnych inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną 

gminy/dzielnicy (dane w %, N=1088) .......................................................................................................................... 27 

Tabela 7. Wpływ poszczególnych projektów na turystykę w okolicy - opinia mieszkańców (dane w %, N=1088) .... 29 

Tabela 8. Społeczna użyteczność inwestycji w opinii mieszkańców (N=834, dane w %) ........................................... 33 

Tabela 9. Wpływ inwestycji na intensyfikację życia kulturalnego - opinia mieszkańców (dane  w %, N=1088) ........ 34 

Tabela 10. Stopień, w jakim badane instytucje zaspakajają potrzeby kulturalne - opinia mieszkańców (dane  w %, 

N=1088) ....................................................................................................................................................................... 35 

Tabela 11. Wpływ działań placówki na częstsze podejmowanie aktywności edukacyjno-kulturalnej - opinie 

mieszkańców (dane w %, N=757) ................................................................................................................................ 36 

Tabela 12. Rola placówki w ofercie kulturalnej gminy/miasta - opinia mieszkańców (dane w %, N=1088) ............... 37 

Tabela 13. Gotowość respondentów do dowolnej, rocznej wpłaty na rzecz zachowania działalności kulturalnej i 

infrastruktury instytucji kultury (dane w %) ................................................................................................................ 38 

Tabela 14. Suma oraz średnia maksymalnych wysokości rocznych darowizn, deklarowanych przez respondentów na 

rzecz zachowania działalności kulturalnej i infrastruktury instytucji kultury (w zł) .................................................... 39 

Tabela 15. Widoczność zmian w badanych instytucjach kultury w opinii ich odbiorców (N=740) ............................. 43 

Tabela 16. Ocena wypromowania inwestycji - opinia mieszkańców (dane w %, N=1088) ......................................... 44 

Tabela 17. Wyniki analizy medialnej dla badanych placówek – poziom dotarcia oraz suma AVE ............................. 45 

Tabela 18. Zmiany w środowisku naturalnym na przestrzeni ostatnich 10 lat - opinia mieszkańców (dane  w %, 

N=1345) ....................................................................................................................................................................... 47 

Tabela 19. Wydatki przypadające na jednego odwiedzającego Małopolskę w latach 2013-2016 ................................ 55 

Tabela 20. Zakres działalności - Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach ................ 60 

Tabela 21. Działalność Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w 2016 roku w 

liczbach ........................................................................................................................................................................ 65 

Tabela 22. Sytuacja finansowa Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach w 2014 i 2016 roku ........................ 66 

Tabela 23. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn z wyodrębnieniem kwoty  i odsetka 

przychodów w Dziale 756. ........................................................................................................................................... 71 

Tabela 24. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  w latach 

2009-2018 w gminie Zakliczyn (2010-2013 lata realizacji projektu) ........................................................................... 72 

Tabela 25. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców gminy Zakliczyn ................... 75 

Tabela 26. Działania angażujące społeczność lokalną podejmowane przez ECM - według mieszkańców gminy 

Zakliczyn ...................................................................................................................................................................... 82 

Tabela 27. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Zakliczyn w opinii mieszkańców ......................... 84 

Tabela 28. Migracje w latach 2008-2015 w gminie Zakliczyn ..................................................................................... 86 

Tabela 29. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej ECM przez odbiorców placówki, w stosunku do udziału w 

wydarzeniach kulturalnych. .......................................................................................................................................... 91 

Tabela 30. Cele Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 ...................................................................................... 97 

Tabela 31. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Kultury  w Krakowie 2030 ............. 100 

Tabela 32. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie 2030 .............. 102 



 

 750 

 nr strony 

Tabela 33. Zakres działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz rodzaj i zakres gromadzonych 

zbiorów....................................................................................................................................................................... 103 

Tabela 34. Działalność Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w 2017 roku w liczbach ................................... 107 

Tabela 35. Sytuacja finansowa Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w 2011 i 2016 roku .............................. 108 

Tabela 36. Cele strategiczne i powiązane z nimi cele operacyjne i działania Muzeum Lotnictwa Polskiego na lata 

2011-2022 .................................................................................................................................................................. 109 

Tabela 37. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Krakowa z wyodrębnieniem kwoty  i odsetka 

przychodów w Dziale 756 .......................................................................................................................................... 116 

Tabela 38. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2007-

2018 w Krakowie (2008-2010 lata realizacji projektu) .............................................................................................. 118 

Tabela 39. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców Czyżyn ................................................. 124 

Tabela 40. Działania podejmowane przez Muzeum Lotnictwa angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Czyżyn ....................................................................................................................................................................... 129 

Tabela 41. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Czyżynach w opinii mieszkańców ................................. 132 

Tabela 42. Migracje w latach 2006-2012 w Krakowie (Muzeum Lotnictwa) ............................................................ 134 

Tabela 43. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012 - Kraków (Muzeum Lotnictwa) . 134 

Tabela 44. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej MLP przez odbiorców placówki, w stosunku do udziału w 

wydarzeniach kulturalnych. ........................................................................................................................................ 142 

Tabela 45. Zakres działalności placówki - Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ................... 149 

Tabela 46. Działalność Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w 2017 roku w liczbach .......... 153 

Tabela 47. Sytuacja finansowa Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w latach 2016  i 2017 

roku ............................................................................................................................................................................ 154 

Tabela 48. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2006-

2018 w Krakowie (2007-2015 lata realizacji projektu) .............................................................................................. 159 

Tabela 49. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Podgórza ............................. 163 

Tabela 50. Działania podejmowane przez Cricotekę angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Podgórza ..................................................................................................................................................................... 166 

Tabela 51. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne na Podgórzu w opinii mieszkańców ................................... 168 

Tabela 52. Migracje w latach 2005-2017 w Krakowie (Cricoteka) ............................................................................ 170 

Tabela 53. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Cricoteki przez odbiorców placówki, w stosunku do udziału 

w wydarzeniach kulturalnych ..................................................................................................................................... 177 

Tabela 54. Zakres działalności placówki - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ........................................... 185 

Tabela 55. Sytuacja finansowa Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 2013 i 2016 roku .......................... 189 

Tabela 56. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2006-

2018 w Krakowie (2009-2018 lata realizacji projektu) .............................................................................................. 193 

Tabela 57. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Starego Miasta .................... 196 

Tabela 58. Działania podejmowane przez MOS angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców Starego 

Miasta ......................................................................................................................................................................... 204 

Tabela 59. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Krakowie w opinii mieszkańców ................................... 206 

Tabela 60. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Małopolskiego Ogrodu Sztuki przez odbiorców placówki, 

w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych ................................................................................................ 213 

Tabela 61. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-2020 . 220 

Tabela 62. Cele strategii w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013-2020 ..... 220 

Tabela 63. Zakres działalności Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz rodzaj i zakres 

gromadzonych zbiorów .............................................................................................................................................. 221 

Tabela 64. Frekwencja w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku w latach 2011-2017 .. 228 

Tabela 65. Sytuacja finansowa Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w 2011 i 2016 roku ............................ 229 

Tabela 66. Cele strategiczne Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach na lata 2015-2019 .............. 229 

Tabela 67. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2008-

2018 w gminie Gorlice (2009-2010 lata realizacji projektu) ...................................................................................... 234 

Tabela 68. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy wiejskiej Gorlice z wyodrębnieniem kwoty  i odsetka przychodów w 

Dziale 756 .................................................................................................................................................................. 236 

Tabela 69. Najważniejsze instytucje kultury w gminie Gorlice zdaniem mieszkańców ............................................. 238 

Tabela 70. Działania podejmowane przez Kasztel w Szymbarku angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców gminy Gorlice ...................................................................................................................................... 243 

Tabela 71. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Gorlice w opinii mieszkańców ........................... 244 

Tabela 72. Migracje w latach 2007-2012 w gminie Gorlice ....................................................................................... 245 

Tabela 73. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2007-2012 - powiat gorlicki ......................... 245 

Tabela 74. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego Kasztel  w 

Szymbarku przez odbiorców placówki, w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych .................................. 253 

Tabela 75. Zakres działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach ................... 259 

Tabela 76. Działalność Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w liczbach za 2017 

rok .............................................................................................................................................................................. 262 

Tabela 77. Sytuacja finansowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 2015 - 2016 .......... 263 

Tabela 78. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2009-

2018 w Wadowicach (2010-2014 lata realizacji projektu) ......................................................................................... 268 



 

751 

Tabela 79. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejsko-wiejskiej Wadowice z wyodrębnieniem kwoty  i odsetka 

przychodów w Dziale 756 .......................................................................................................................................... 271 

Tabela 80. Najważniejsze instytucje kultury w okolicy wskazane przez mieszkańców Wadowic ............................ 273 

Tabela 81. Działania podejmowane przez Dom JPII angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Wadowic .................................................................................................................................................................... 281 

Tabela 82. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Wadowicach w opinii mieszkańców .............................. 282 

Tabela 83. Migracje w latach 2008-2016 w Wadowicach .......................................................................................... 283 

Tabela 84. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2008-2016 - Wadowice ................................ 283 

Tabela 85. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Muzeum Dom Rodzinny JPII przez odbiorców placówki, w 

stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych .................................................................................................... 289 

Tabela 86. Cele strategiczne w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015-

2025 ............................................................................................................................................................................ 295 

Tabela 87. Zakres działalności Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz rodzaj i zakres 

gromadzonych zbiorów .............................................................................................................................................. 296 

Tabela 88. Działalność Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w liczbach .............................................................. 299 

Tabela 89. Sytuacja finansowa Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w 2014 i 2016 roku .................................... 300 

Tabela 90. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 2006-

2018 w gminie Jabłonka (2007-2012 lata realizacji projektu) .................................................................................... 303 

Tabela 91. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy wiejskiej Jabłonka z wyodrębnieniem kwoty i odsetka przychodów 

w Dziale 756 .............................................................................................................................................................. 307 

Tabela 92. Najważniejsze instytucje kultury w gminie Jabłonka wskazane przez mieszkańców. .............................. 308 

Tabela 93. Działania podejmowane przez Orawski Park Etnograficzny angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców gminy Jabłonka .................................................................................................................................... 313 

Tabela 94. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w gminie Jabłonka w opinii mieszkańców ......................... 315 

Tabela 95. Migracje w latach 2005-2014 w gminie Jabłonka .................................................................................... 317 

Tabela 96. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Orawskiego Parku Etnograficznego przez odbiorców placówki, 

w stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych ................................................................................................ 323 

Tabela 97. Analiza SWOT w obszarze kultury i turystyki w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 .................... 330 

Tabela 98. Ważne instytucje i wydarzenia kulturalne ujęte w Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020 .................. 331 

Tabela 99. Cele operacyjne i główne przedsięwzięcia wybrane z obszaru kultury, ujęte w Strategii Rozwoju Miasta - 

Tarnów 2020 .............................................................................................................................................................. 332 

Tabela 100. Zakres działalności placówki - Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach ............................ 333 

Tabela 101. Działalność CSM w Tarnowie Mościcach w 2017 roku w liczbach ....................................................... 338 

Tabela 102. Sytuacja finansowa Centrum Sztuki Mościce w 2011 i 2017 roku ......................................................... 339 

Tabela 103. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Tarnowa z wyodrębnieniem kwoty i odsetka 

przychodów w Dziale 756 .......................................................................................................................................... 343 

Tabela 104. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  w latach 

2007-2018 w Tarnowie (2008-2010 lata realizacji projektu) ..................................................................................... 344 

Tabela 105. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Tarnów) ...................... 347 

Tabela 106. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców Tarnowa ............................................. 350 

Tabela 107. Działania podejmowane przez Centrum Sztuki Mościce angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Tarnowa ............................................................................................................................................... 356 

Tabela 108. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Tarnowie w opinii mieszkańców ................................. 358 

Tabela 109. Migracje w latach 2006-2012 w Tarnowie ............................................................................................. 360 

Tabela 110. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012 - Tarnów .................................. 361 

Tabela 111. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej CSM przez odbiorców placówki,  w stosunku do udziału 

w wydarzeniach kulturalnych. .................................................................................................................................... 367 

Tabela 112Zadania strategiczne z obszaru kultury i turystyki ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 

2010-2020 .................................................................................................................................................................. 373 

Tabela 113. Zakres działalności Muzeum Tatrzańskiego oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów ..................... 373 

Tabela 114. Działalność Muzeum Tatrzańskiego w 2017 roku w liczbach ................................................................ 378 

Tabela 115. Sytuacja finansowa Muzeum Tatrzańskiego w 2011 i 2016 roku ........................................................... 380 

Tabela 116. Planowana komunikacja marketingowa Muzeum Tatrzańskiego ........................................................... 380 

Tabela 117. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  w latach 

2007-2018 w Zakopanem (2008-2010 lata realizacji projektu) .................................................................................. 385 

Tabela 118. Przychody (w tys. zł) budżetu gminy miejskiej Zakopane z wyodrębnieniem kwoty i odsetka 

przychodów w Dziale 756 .......................................................................................................................................... 388 

Tabela 119. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Zakopane) ................... 391 

Tabela 120. Najważniejsze instytucje kultury w opinii mieszkańców Zakopanego ................................................... 393 

Tabela 121. Działania podejmowane przez Muzeum Tatrzańskie angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Zakopanego ......................................................................................................................................... 399 

Tabela 122.Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Zakopanem w opinii mieszkańców ............................... 400 

Tabela 123. Migracje w latach 2006-2012 w Zakopanem .......................................................................................... 402 

Tabela 124. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2006-2012- Zakopane ................................ 402 

Tabela 125. Częstość korzystania z oferty kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego przez odbiorców placówki,  w stosunku 

do udziału w wydarzeniach kulturalnych ................................................................................................................... 410 

Tabela 126. Cele operacyjne w obszarze kultury ujęte w Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020 ............................. 416 



 

 752 

 nr strony 

Tabela 127. Zakres działalności placówki - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu ..................... 417 

Tabela 128. Działalność MCK „Sokół” w Nowym Sączu w 2017 roku w liczbach ................................................... 422 

Tabela 129. Sytuacja finansowa MCK „Sokół” w Nowym Sączu w 2011 i 2016 roku ............................................. 423 

Tabela 130. Cele strategiczne i powiązane z nimi działania MCK „Sokół” w Nowym Sączu na lata 2016-2022 ...... 424 

Tabela 131. Przychody (w tys. zł) budżetu miasta na prawach powiatu Nowego Sącza z wyodrębnieniem kwoty i 

odsetka przychodów w Dziale 756 ............................................................................................................................. 429 

Tabela 132. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w latach 

2006-2018 w Nowym Sączu (2007-2010 lata realizacji projektu) ............................................................................. 430 

Tabela 133. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów (Nowy Sącz)................. 434 

Tabela 134. Najważniejsze instytucje kultury według mieszkańców centrum Nowego Sącza................................... 436 

Tabela 135. Działania podejmowane przez BWA „Sokół” angażujące społeczność lokalną - według mieszkańców 

Nowego Sącza ............................................................................................................................................................ 442 

Tabela 136. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Nowym Sączu w opinii mieszkańców ......................... 444 

Tabela 137. Migracje w latach 2005-2010 w Nowym Sączu ..................................................................................... 445 

Tabela 138. Liczba absolwentów z wykształceniem wyższym w latach 2005-2012 - Nowy Sącz............................. 445 

Tabela 139. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej BWA „Sokół” przez odbiorców placówki,  w stosunku do 

udziału w wydarzeniach kulturalnych ........................................................................................................................ 452 

Tabela 140. Zakres działalności Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz rodzaj i zakres gromadzonych 

zbiorów....................................................................................................................................................................... 456 

Tabela 141. Działalność Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w liczbach ........................................................... 460 

Tabela 142. Sytuacja finansowa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w 2011 i 2016 roku ................................. 461 

Tabela 143. Frekwencja w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w 2016 roku, z wyodrębnieniem frekwencji w 

Miasteczku Galicyjskim ............................................................................................................................................. 462 

Tabela 144. Cele strategiczne i operacyjne Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu na lata 2017-2021 ................... 462 

Tabela 145. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  w latach 

2006-2018 w Nowym Sączu (2007-2010 lata realizacji projektu) ............................................................................. 468 

Tabela 146. Najważniejsze instytucje kultury wskazane przez mieszkańców okolic Miasteczka Galicyjskiego ....... 471 

Tabela 147. Działania podejmowane przez Miasteczko Galicyjskie angażujące społeczność lokalną - według 

mieszkańców Nowego Sącza ..................................................................................................................................... 476 

Tabela 148. Brakujące inicjatywy/wydarzenia kulturalne w Nowym Sączu w opinii mieszkańców ......................... 478 

Tabela 149. Częstotliwość korzystania z oferty kulturalnej Miasteczka Galicyjskiego przez odbiorców placówki, w 

stosunku do udziału w wydarzeniach kulturalnych .................................................................................................... 486 

Tabela 150. Badane przedsiębiorstwa z podziałem na branże .................................................................................... 493 

Tabela 151. Dostrzegany przez przedsiębiorców wzrost zainteresowania określonymi usługami/produktami w wyniku 

realizacji projektu ....................................................................................................................................................... 498 

Tabela 152. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Krakowa .......................... 502 

Tabela 153. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Małopolskiego Ogrodu Sztuki ................................ 503 

Tabela 154. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki . 503 

Tabela 155. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - płeć ..................... 504 

Tabela 156. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - wiek .................... 504 

Tabela 157. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - miesięczne dochody 

netto ............................................................................................................................................................................ 504 

Tabela 158. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - wykształcenie ..... 504 

Tabela 159. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - źródło 

utrzymania .................................................................................................................................................................. 505 

Tabela 160. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - aktywność 

kulturalna ................................................................................................................................................................... 505 

Tabela 161. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Małopolskiego Ogrodu Sztuki - zawodowe 

powiązanie z kulturą/sektorem kreatywnym .............................................................................................................. 505 

Tabela 162. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Tarnowa .......................... 506 

Tabela 163. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Centrum Sztuki Mościce ......................................... 506 

Tabela 164. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz CSM ......................................... 507 

Tabela 165. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - płeć ............................................................ 508 

Tabela 166. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - wiek ........................................................... 508 

Tabela 167. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - miesięczne dochody netto .......................... 508 

Tabela 168. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - wykształcenie ............................................ 508 

Tabela 169. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - zawodowe powiązanie  z kulturą/sektorem 

kreatywnym ................................................................................................................................................................ 508 

Tabela 170. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - źródło utrzymania ...................................... 509 

Tabela 171. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - aktywność kulturalna ................................. 509 

Tabela 172. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz CSM - zawodowe powiązanie  z kulturą/sektorem 

kreatywnym ................................................................................................................................................................ 509 

Tabela 173. Rozkład wywiadów kwestionariuszowych zrealizowanych z mieszkańcami Wadowic ......................... 510 

Tabela 174. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  w 

Wadowicach ............................................................................................................................................................... 510 

Tabela 175. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII... 511 

Tabela 176. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - płeć ...................... 511 



 

753 

Tabela 177. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - wiek ..................... 512 

Tabela 178. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - miesięczne dochody 

netto ............................................................................................................................................................................ 512 

Tabela 179. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - wykształcenie ...... 512 

Tabela 180. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - źródło utrzymania 512 

Tabela 181. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII - aktywność 

kulturalna ................................................................................................................................................................... 513 

Tabela 182. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Dom Rodzinny JPII- zawodowe powiązanie 

z kulturą/sektorem kreatywnym ................................................................................................................................. 513 

Tabela 183. Rozkład pomiaru WTP z mieszkańcami Zakopanego ............................................................................ 514 

Tabela 184. Gotowość do zapłaty w związku z korzystaniem z Muzeum Tatrzańskiego .......................................... 514 

Tabela 185. Gotowość do zapłaty określonej kwoty w ramach darowizny na rzecz Muzeum Tatrzańskiego ............ 515 

Tabela 186. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - płeć ............................... 515 

Tabela 187. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - wiek .............................. 516 

Tabela 188. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - miesięczny dochód 

netto ............................................................................................................................................................................ 516 

Tabela 189. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - wykształcenie ............... 516 

Tabela 190. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - źródło utrzymania ......... 516 

Tabela 191. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - aktywność kulturalna .... 516 

Tabela 192. Średnia maksymalna gotowość do zapłaty na rzecz Muzeum Tatrzańskiego - zawodowe powiązanie z 

kulturą/sektorem kreatywnym .................................................................................................................................... 517 

Tabela 193. Typ zabudowy wokół przestrzeni ........................................................................................................... 524 

Tabela 194. Urozmaicenie i funkcjonalność przestrzeni ............................................................................................ 524 

Tabela 195. Kontekst urbanistyczny przestrzeni ........................................................................................................ 525 

Tabela 196. Kontekst architektoniczny przestrzeni .................................................................................................... 526 

Tabela 197. Występowanie w przestrzeni elementów małej architektury .................................................................. 527 

Tabela 198. Sposób, w jaki użytkownicy mogą dostać się do obiektu ....................................................................... 528 

Tabela 199. Dopasowanie przestrzeni do potrzeb użytkowników .............................................................................. 529 

Tabela 200. Obecność dróg i ciągów pieszych ........................................................................................................... 530 

Tabela 201. Kategorie społeczne stanowiące dominujących użytkowników przestrzeni ........................................... 531 

Tabela 202. Wartości generowane przez przestrzeń ................................................................................................... 532 

Tabela 203. Skojarzenia powiązane z przestrzenią publiczną „tworzoną przez dany obiekt” .................................... 533 

Tabela 204. Media wybrane do analizy ...................................................................................................................... 535 

Tabela 205. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą ........................................................... 536 

Tabela 206. Liczba komunikatów medialnych objętych badaniem jakościowym ...................................................... 537 

Tabela 207. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki .......... 539 

Tabela 208. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki ...................... 539 

Tabela 209. Zasięg komunikatów objętych analizą- Europejskie Centrum Muzyki ................................................... 540 

Tabela 210. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki ......... 540 

Tabela 211. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki .................. 540 

Tabela 212. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki - 

statystyki opisowe ...................................................................................................................................................... 541 

Tabela 213. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Europejskie Centrum Muzyki ....... 541 

Tabela 214. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą. - Europejskie Centrum Muzyki ......... 542 

Tabela 215. Kategorie tematyczne dotyczące Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego- 

występowanie ............................................................................................................................................................. 542 

Tabela 216. Kategorie tematyczne dotyczące Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego - cytaty . 543 

Tabela 217. Zmiany sposobu opisywania działalności Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 545 

Tabela 218. Wybrane elementy pola semantycznego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 

Lusławicach................................................................................................................................................................ 545 

Tabela 219. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego ......... 550 

Tabela 220. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego ..................... 550 

Tabela 221. Zasięg komunikatów objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego ................................................. 550 

Tabela 222. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego......... 551 

Tabela 223. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego ................. 551 

Tabela 224. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego - 

statystyki opisowe ...................................................................................................................................................... 552 

Tabela 225. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego ....... 552 

Tabela 226. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Lotnictwa Polskiego .......... 553 

Tabela 227. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - występowanie .............. 553 

Tabela 228. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - cytaty ........................... 554 

Tabela 229. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie .......................... 557 

Tabela 230. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ............................ 558 

Tabela 231. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka ......................................... 562 

Tabela 232. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Cricoteka ..................................................... 562 

Tabela 233. Zasięg komunikatów objętych analizą - Cricoteka ................................................................................. 562 

Tabela 234. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka ......................................... 563 



 

 754 

 nr strony 

Tabela 235. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka .................................................. 563 

Tabela 236. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka - statystyki 

opisowe ...................................................................................................................................................................... 564 

Tabela 237. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą -Cricoteka ........................................ 564 

Tabela 238. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Cricoteka .......................................... 564 

Tabela 239. Kategorie tematyczne dotyczące Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka - 

występowanie ............................................................................................................................................................. 565 

Tabela 240. Kategorie tematyczne dotyczące Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka- cytaty .. 566 

Tabela 241. Zmiany sposobu opisywania działalności Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 568 

Tabela 242. Wybrane elementy pola semantycznego Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka .. 569 

Tabela 243. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku ................................................................................................................................................................. 572 

Tabela 244. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą- Renesansowy Dwór Obronny  w Szymbarku 572 

Tabela 245. Zasięg komunikatów objętych analizą- Renesansowy Dwór Obronny w Szymbarku ............................ 572 

Tabela 246. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku ................................................................................................................................................................. 573 

Tabela 247. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku ................................................................................................................................................................. 573 

Tabela 248. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku - statystyki opisowe ................................................................................................................................. 574 

Tabela 249. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku ................................................................................................................................................................. 574 

Tabela 250. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Renesansowy Dwór Obronny w 

Szymbarku ................................................................................................................................................................. 575 

Tabela 251. Kategorie tematyczne dotyczące Renesansowego Dworu Obronnego  w Szymbarku - występowanie .. 575 

Tabela 252. Kategorie tematyczne dotyczące Renesansowego Dworu Obronnego  w Szymbarku - cytaty ............... 576 

Tabela 253. Zmiany sposobu opisywania działalności Renesansowego Dworu Obronnego  w Szymbarku .............. 578 

Tabela 254. Wybrane elementy pola semantycznego Renesansowego Dworu Obronnego  w Szymbarku ................ 579 

Tabela 255. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej ........................................................................................................................................................ 583 

Tabela 256. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny  w Zubrzycy 

Górnej......................................................................................................................................................................... 583 

Tabela 257. Zasięg komunikatów objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej .................... 583 

Tabela 258. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej ........................................................................................................................................................ 584 

Tabela 259. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 

Górnej......................................................................................................................................................................... 584 

Tabela 260. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej - statystyki opisowe ........................................................................................................................ 585 

Tabela 261. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej ........................................................................................................................................................ 585 

Tabela 262. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Orawski Park Etnograficzny w 

Zubrzycy Górnej ........................................................................................................................................................ 586 

Tabela 263. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - 

występowanie ............................................................................................................................................................. 586 

Tabela 264. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej - cytaty. 587 

Tabela 265. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 589 

Tabela 266. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum - Orawski Park Etnograficzny  w Zubrzycy Górnej . 590 

Tabela 267. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana 

Pawła II w Wadowicach ............................................................................................................................................. 593 

Tabela 268. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła 

II w Wadowicach ....................................................................................................................................................... 593 

Tabela 269. Zasięg komunikatów objętych analizą .................................................................................................... 593 

Tabela 270. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana 

Pawła II w Wadowicach ............................................................................................................................................. 594 

Tabela 271. Suma dotarcia komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana 

Pawła II w Wadowicach ............................................................................................................................................. 594 

Tabela 272. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca 

Św. Jana Pawła II w Wadowicach - statystyki opisowe ............................................................................................. 595 

Tabela 273. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. 

Jana Pawła II w Wadowicach ..................................................................................................................................... 595 

Tabela 274. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana 

Pawła II w Wadowicach ............................................................................................................................................. 595 

Tabela 275. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach - 

występowanie ............................................................................................................................................................. 596 

Tabela 276. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach - cytaty ........ 597 

Tabela 277. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach ....... 599 



 

755 

Tabela 278. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II  w Wadowicach ........ 599 

Tabela 279. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ................... 604 

Tabela 280. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ............................... 604 

Tabela 281. Zasięg komunikatów objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ........................................................... 604 

Tabela 282. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ................... 605 

Tabela 283. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ...................... 605 

Tabela 284. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie - 

statystyki opisowe ...................................................................................................................................................... 606 

Tabela 285. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie ................. 606 

Tabela 286. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Miasteczko Galicyjskie .................... 607 

Tabela 287. Kategorie tematyczne dotyczące Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - występowanie ............. 607 

Tabela 288. Kategorie tematyczne dotyczące Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - cytaty .......................... 608 

Tabela 289. Zmiany sposobu opisywania działalności Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu ......................... 610 

Tabela 290. Wybrane elementy pola semantycznego Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu ........................... 610 

Tabela 291. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  w 

Zakopanem ................................................................................................................................................................. 614 

Tabela 292. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  w Zakopanem ........... 614 

Tabela 293. Zasięg komunikatów objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem ........................................ 614 

Tabela 294. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  w 

Zakopanem ................................................................................................................................................................. 615 

Tabela 295. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem .. 615 

Tabela 296. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie w 

Zakopanem - statystyki opisowe ................................................................................................................................ 616 

Tabela 297. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  w 

Zakopanem ................................................................................................................................................................. 616 

Tabela 298. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Muzeum Tatrzańskie  w Zakopanem 617 

Tabela 299. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem- występowanie ...................... 617 

Tabela 300. Kategorie tematyczne dotyczące Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem - cytaty .................................. 618 

Tabela 301. Zmiany sposobu opisywania działalności Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem ................................. 620 

Tabela 302. Wybrane elementy pola semantycznego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem ................................... 620 

Tabela 303. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  w 

Tarnowie .................................................................................................................................................................... 624 

Tabela 304. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  w Tarnowie ........ 624 

Tabela 305. Zasięg komunikatów objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie ..................................... 624 

Tabela 306. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  w 

Tarnowie .................................................................................................................................................................... 625 

Tabela 307. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą- Centrum Sztuki Mościce  w Tarnowie 625 

Tabela 308. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce w 

Tarnowie- statystyki opisowe ..................................................................................................................................... 626 

Tabela 309. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  w 

Tarnowie .................................................................................................................................................................... 626 

Tabela 310. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Centrum Sztuki Mościce  w 

Tarnowie .................................................................................................................................................................... 627 

Tabela 311. Kategorie tematyczne dotyczące Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie - występowanie....................... 627 

Tabela 312. Kategorie tematyczne dotyczące Centrum Sztuki Mościce- cytaty ........................................................ 628 

Tabela 313. Zmiany sposobu opisywania działalności Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie ................................... 629 

Tabela 314. Wybrane elementy pola semantycznego Centrum Sztuki Mościce ......................................................... 630 

Tabela 315. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki................. 633 

Tabela 316. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki............................. 633 

Tabela 317. Zasięg komunikatów objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki ........................................................ 633 

Tabela 318. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki ................ 634 

Tabela 319. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą............................................................... 634 

Tabela 320. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki - 

statystyki opisowe ...................................................................................................................................................... 635 

Tabela 321. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki .............. 635 

Tabela 322. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolski Ogród Sztuki ................. 635 

Tabela 323. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Ogrodu Sztuki - występowanie .................................. 636 

Tabela 324. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Ogrodu Sztuki- cytaty ................................................ 637 

Tabela 325. Zmiany sposobu opisywania działalności Małopolskiego Ogrodu Sztuki .............................................. 639 

Tabela 326. Wybrane elementy pola semantycznego Małopolskiego Ogrodu Sztuki ................................................ 639 

Tabela 327. Rok opublikowania komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” ....................................................................................................................................................................... 642 

Tabela 328. Wydźwięk emocjonalny komunikatów objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ....... 642 

Tabela 329. Zasięg komunikatów objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” ................................... 642 

Tabela 330. Średnie dotarcie dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” ....................................................................................................................................................................... 643 



 

 756 

 nr strony 

Tabela 331. Suma dotarcia dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” ....................................................................................................................................................................... 643 

Tabela 332. AVE i AVE efektywne dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” - statystyki opisowe ...................................................................................................................................... 644 

Tabela 333. Średnie AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” ....................................................................................................................................................................... 644 

Tabela 334. Suma AVE [zł] dla komunikatów medialnych objętych analizą - Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” ....................................................................................................................................................................... 645 

Tabela 335. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”- występowanie ................. 645 

Tabela 336. Kategorie tematyczne dotyczące Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu - cytaty . 646 

Tabela 337. Zmiany sposobu opisywania działalności Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” ............................ 648 

Tabela 338. Wybrane elementy pola semantycznego Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” .............................. 649 

Tabela 339. Koszty i źródła realizowanych inwestycji (w zł) .................................................................................... 663 

Tabela 340. Wykaz mediów ujętych w budowaniu korpusu ...................................................................................... 686 

Tabela 341. Klucz kategoryzacyjny wykorzystany do analizy komunikatów medialnych ......................................... 692 

Tabela 342. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą ECM w Lusławicach ......................... 694 

Tabela 343. Lista komunikatów objętych jakościową analizą komunikatów medialnych CMKP  w Lusławicach .... 694 

Tabela 344. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą Muzeum Lotnictwa Polskiego w 

Krakowie .................................................................................................................................................................... 699 

Tabela 345. Lista komunikatów objętych jakościową analizą komunikatów medialnych (Muzeum Lotnictwa 

Polskiego w Krakowie................................................................................................................................................ 699 

Tabela 346. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Cricoteka) ........................................ 702 

Tabela 347. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Cricoteka) ................................................................. 703 

Tabela 348. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Kasztel  w Szymbarku) .................... 707 

Tabela 349. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Kasztel w Szymbarku).............................................. 708 

Tabela 350. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Orawski Park Etnograficzny) ........... 711 

Tabela 351. Lista komunikatów objętych analizą jakościową(Orawski Park Etnograficzny) .................................... 711 

Tabela 352. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Dom Rodzinny JPII) ........................ 714 

Tabela 353. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Dom Rodzinny JPII) ................................................. 714 

Tabela 354. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Miasteczko Galicyjskie) ................... 719 

Tabela 355. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Miasteczko Galicyjskie) ........................................... 719 

Tabela 356. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (Muzeum Tatrzańskie w 

Zakopanem)................................................................................................................................................................ 724 

Tabela 357. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem) ....................... 724 

Tabela 358. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (CSM w Tarmowie) .......................... 729 

Tabela 359. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (MOS w Krakowie) ........................... 730 

Tabela 360. Źródło pochodzenia komunikatów medialnych objętych analizą (MCK i BWA „Sokół”) ..................... 730 

Tabela 361. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (MOS) ........................................................................ 730 

Tabela 362. Lista komunikatów objętych analizą jakościową (MCS Tarnów) ........................................................... 735 

Tabela 363. Lista komunikatów objętych analizą jakościową CKM i BWA Sokół w Nowym Sączu ....................... 739 

Tabela 364. Sekcje i działy PKD odpowiadające działalności w sektorze kultury i sektorze kreatywnym ................ 744 
 

Wykres 1. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczegółnych obszarach - opinia mieszkańców (N=1088) ...... 22 

Wykres 2. Wpływ funkcjowania badanych instytucji na poszczególne obszary korzyści dla miasta/gminy - opinie 

mieszkańców (N=1088) .................................................................................................................................. 26 

Wykres 3. Zmiany pod wpływem inwestycji zaobserwowane przez przedsiębiorców (N=167) ..................... 30 

Wykres 4. Wpływ funkcjonowania badanych instytucji na poszczególne obszary korzyści dla miasta/gminy - opinie 

przedsiębiorców (N=167) ................................................................................................................................ 31 

Wykres 5. Ocena poszczególnych atrybutów badanych placówek - opinia mieszkańców (N=757)................ 42 

Wykres 6. Zmiany zaobserwowane pod wpływem inwestycji przez odwiedzających (N=422) ...................... 43 

Wykres 7. Frekwencja w ECM Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w latach 2013-2017 .................... 65 

Wykres 8. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Zakliczyn na przestrzeni ostatnich 10 lat ........... 66 

Wykres 9. Korzyści wynikające z funkcjonowania Europejskiego Centrum Muzyki wskazane przez mieszkańców 

gminy Zakliczyn oraz odbiorców w wybranych obszarach ............................................................................. 67 

Wykres 10. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Zakliczyn (w zł) ..................................................... 69 

Wykres 11. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Zakliczyn (w tys. zł) .............................................. 70 

Wykres 12. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Zakliczyn  w latach 

2010-2017 ....................................................................................................................................................... 70 

Wykres 13. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn w latach 2007-2016 (w tys.) 

wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych ................................. 73 

Wykres 14. Istotność Europejskiego Centrum Muzyki w ofercie kulturalnej gminy w opinii odwiedzających 

placówkę ......................................................................................................................................................... 74 

Wykres 15. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców gminy Zakliczyn i 

odbiorców Europejskiego Centrum Muzyki .................................................................................................... 78 

Wykres 16. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców gminy Zakliczyn  w badanych 

obszarach ......................................................................................................................................................... 79 



 

757 

Wykres 17. Przyczyny niekorzystania z oferty placówki Europejskiego Centrum Muzyki wskazane przez 

mieszkańców gminy Zakliczyn. ...................................................................................................................... 82 

Wykres 18. Struktura demograficzna gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)85 

Wykres 19. Ocena poszczególnych atrybutów Europejskiego Centrum Muzyki - opinia mieszkańców gminy 

Zakliczyn i odbiorców ..................................................................................................................................... 87 

Wykres 20. Źródło z którego odwiedzający Europejskie Centrum Muzyki dowiedzieli się o istnieniu instytucji

 ........................................................................................................................................................................ 89 

Wykres 21. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Europejskie Centrum Muzyki w opinii odwiedzających

 ........................................................................................................................................................................ 89 

Wykres 22. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Europejskiego Centrum Muzyki .............. 92 

Wykres 23. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach .......... 92 

Wykres 24. Frekwencja w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w latach 2011-2017 ........................ 108 

Wykres 25. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców dzielnicy Czyżyny na przestrzeni ostatnich 10 lat. .... 110 

Wykres 26. Korzyści wynikające z funkcjowania Muzeum Lotnictwa wskazane przez mieszkańców Czyżyn oraz 

odbiorców instytucji w wybranych obszarach. .............................................................................................. 111 

Wykres 27. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Krakowa (w zł.) ................................................... 115 

Wykres 28. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) .................................................... 115 

Wykres 29. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach powiatu 

Krakowa w latach 2009-2017 ........................................................................................................................ 117 

Wykres 30. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Krakowa  w latach 2007-2016 (w tys.) 

wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych ............................... 120 

Wykres 31. Średnie ceny nieruchomości za m2 w okolicy MLP w latach 2008-2018 ................................... 120 

Wykres 32. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w okolicy MLP  w poszczególnych 

latach ............................................................................................................................................................. 121 

Wykres 33. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Kraków) .............................................. 121 

Wykres 34. Liczba transakcji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych oraz gruntów  w okolicy MLP 122 

Wykres 35. Maksymalne, minimalne i średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w 

poszczególnych latach (Kraków)................................................................................................................... 122 

Wykres 36. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Kraków) .... 123 

Wykres 37. Istotność Muzeum Lotnictwa w ofercie kulturalnej miasta w opinii odbiorców placówkę ........ 123 

Wykres 38. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Czyżyn i odbiorców 

Muzeum Lotnictwa Polskiego ....................................................................................................................... 127 

Wykres 39. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Czyżyn w badanych obszarach

 ...................................................................................................................................................................... 128 

Wykres 40. Przyczyny niekorzystania z oferty Muzeum Lotnictwa przez mieszkańców Czyżyn ................ 132 

Wykres 41. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Krakowa w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)133 

Wykres 42. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Muzeum Lotnictwa Polskiego ........................ 135 

Wykres 43. Ocena poszczególnych atrybutów MLP - opinia mieszkańców Czyżyn i odbiorców ................ 136 

Wykres 44. Źródło z którego odwiedzający Muzeum Lotnictwa dowiedzieli się o istnieniu instytucji ........ 138 

Wykres 45. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Lotnictwa w opinii odwiedzających placówkę

 ...................................................................................................................................................................... 138 

Wykres 46. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Lotnictwa. ............................... 142 

Wykres 47. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie ............... 143 

Wykres 48. Frekwencja w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w latach 2005-2017154 

Wykres 49. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Podgórza na przestrzeni ostatnich 10 lat ................... 155 

Wykres 50. Korzyści wynikające z funkcjonowania Cricoteki wskazane przez mieszkańców Podgórza oraz 

odbiorców instytucji w wybranych obszarach ............................................................................................... 156 

Wykres 51. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) .................................................... 158 

Wykres 52. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach powiatu 

Krakowa w latach 2009-2017 ........................................................................................................................ 159 

Wykres 53. Istotność Cricoteki w ofercie kulturalnej Krakowa w opinii odwiedzających placówkę ........... 162 

Wykres 54. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Podgórza i odbiorców 

Cricoteki ........................................................................................................................................................ 165 

Wykres 55. Zmiany do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Podgórza w badanych obszarach

 ...................................................................................................................................................................... 166 

Wykres 56. Przyczyny niekorzystania z oferty Cricoteki przez mieszkańców Podgórza .............................. 167 

Wykres 57. Ocena poszczególnych atrybutów Cricoteki - opinia mieszkańców Podgórza oraz odbiorców . 171 

Wykres 58. Źródło z którego odwiedzający dowiedzieli się o istnieniu Cricoteki ........................................ 174 

Wykres 59. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Cricotekę w opinii odwiedzających placówkę ..... 174 

Wykres 60. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Cricoteki ................................................. 177 

Wykres 61. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Cricoteki w Krakowie ................................................ 178 

Wykres 62. Frekwencja w MOS w Krakowie w latach 2013-2017 ............................................................... 189 

Wykres 63. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Starego Miasta na przestrzeni ostatnich 10 lat .......... 190 

Wykres 64. Korzyści wynikające z funkcjonowania Małopolskiego Ogordu Sztuki wskazane przez mieszkańców 

Starego Miasta oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach .............................................................. 191 



 

 758 

 nr strony 

Wykres 65. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Krakowa (w zł) .................................................... 192 

Wykres 66. Istotność Małopolskiego Ogrodu Sztuki w ofercie kulturalnej Krakowa w opinii odwiedzających 

placówkę. ...................................................................................................................................................... 196 

Wykres 67. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (N=150) ..... 197 

Wykres 68. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Starego Miasta i 

odbiorców Małopolskiego Ogrodu Sztuki ..................................................................................................... 200 

Wykres 69. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Starego Miasta w badanych 

obszarach ....................................................................................................................................................... 201 

Wykres 70. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej MOS ............................................................................................................................................ 201 

Wykres 71. Przyczyny niekorzystania z oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki przez mieszkańców Starego Miasta

 ...................................................................................................................................................................... 203 

Wykres 72. Szacunkowa roczna kwota przeznaczona na wydatki związane z kulturą mieszkańców Starego Miasta

 ...................................................................................................................................................................... 203 

Wykres 73. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą wystawę do 

Małopolskiego Ogrodu Sztuki ....................................................................................................................... 204 

Wykres 74. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Starego Miasta oraz 

odbiorców ...................................................................................................................................................... 207 

Wykres 75. Źródło, z którego odwiedzający MOS dowiedzieli się o istnieniu placówki .............................. 210 

Wykres 76. Kanały komunikacji wykorzystywane przez MOS w opinii odwiedzających placówkę ............ 210 

Wykres 77. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie ............... 213 

Wykres 78. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Małopolskiego Ogrodu Sztuki................ 214 

Wykres 79. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Gorlice na przestrzeni ostatnich 10 lat ........... 230 

Wykres 80. Korzyści wynikające z funkcjonowania Kasztelu w Szymbarku wskazane przez mieszkańców gminy 

Gorlice oraz odbiorców  w wybranych obszarach ......................................................................................... 231 

Wykres 81. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Gorlice (w zł) ....................................................... 232 

Wykres 82. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Gorlice (w tys. zł) ................................................ 233 

Wykres 83. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Gorlice w latach 2009-

2017 ............................................................................................................................................................... 233 

Wykres 84. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy wiejskiej Gorlice w latach 2007-2016 (w tys) wraz  z 

procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych .......................................... 236 

Wykres 85. Istotność Kasztelu w Szymbarku w ofercie kulturalnej gminy Gorlice w opinii odwiedzających placówkę

 ...................................................................................................................................................................... 237 

Wykres 86. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców  i odbiorców Kasztelu 

w Szymbarku ................................................................................................................................................. 240 

Wykres 87. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja wg mieszkańców Szymbarku w badanych obszarach

 ...................................................................................................................................................................... 242 

Wykres 88. Przyczyny niekorzystania Kasztelu w Szymbarku przez mieszkańców gminy Gorlice ............. 243 

Wykres 89. Struktura demograficzna gminy wiejskiej Gorlice w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  z procentowym 

udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) .................. 244 

Wykres 90. Zmiany zaobserwowane pod wpływem inwestycji przez odwiedzających Kasztel w Szymbarku247 

Wykres 91. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców gminy Gorlice oraz odbiorców 

oferty ............................................................................................................................................................. 248 

Wykres 92. Źródło, z którego odwiedzający dowiedzieli się o istnieniu placówki ....................................... 250 

Wykres 93. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Kasztel w Szymbarku w opinii odwiedzających placówkę

 ...................................................................................................................................................................... 250 

Wykres 94. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Kasztelu w Szymbarku ............................................... 253 

Wykres 95. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Kasztelu w Szymbarku ........................... 253 

Wykres 96. Frekwencja w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 2014-2017 ...... 262 

Wykres 97. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Wadowic na przestrzeni ostatnich 10 lat ................... 263 

Wykres 98. Korzyści wynikające z funkcjonowania Dom JPII wskazane przez mieszkańców Wadowic oraz 

odbiorców placówki w wybranych obszarach ............................................................................................... 264 

Wykres 99. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Wadowice  w latach 

2010-2017 ..................................................................................................................................................... 267 

Wykres 100. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Wadowice (w zł) ................................................ 270 

Wykres 101. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Wadowice (w zł) ............................................... 270 

Wykres 102. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejsko-wiejskiej Wadowice w latach 2007-2016 (w tys) 

wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych ............................... 272 

Wykres 103. Istotność Muzeum Dom JPII w ofercie kulturalnej miasta Wadowice w opinii odwiedzających273 

Wykres 104. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach

 ...................................................................................................................................................................... 274 

Wykres 105. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkanców i odbiorców Muzeum 

Dom Rodzinny JPII ....................................................................................................................................... 276 

Wykres 106. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą wystawę do 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II ......................................................................................................... 278 

Wykres 107. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Wadowicw badanych obszarach

 ...................................................................................................................................................................... 279 



 

759 

Wykres 108. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej Muzeum JP II .............................................................................................................................. 279 

Wykres 109. Przyczyny niekorzystania z oferty Dom JPII przez mieszkańców Wadowic ........................... 280 

Wykres 110. Struktura demograficzna gminy miejsko-wiejskiej Wadowice w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)282 

Wykres 111. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Muzeum Dom Rodzinny JPII ....................... 284 

Wykres 112. Ocena poszczególnych atrybutów Muzeum Dom Rodzinny JPII - opinia mieszkańców Wadowic oraz 

odbiorców ...................................................................................................................................................... 285 

Wykres 113. Źródło, z którego odwiedzający Dom JPII dowiedzieli się o istnieniu placówki ..................... 286 

Wykres 114. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Dom Rodzinny JPII w opinii odwiedzających 

placówkę ....................................................................................................................................................... 287 

Wykres 115. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Dom Rodzinny JPII w Wadowicach ......... 289 

Wykres 116. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Dom Rodzinny JPII ............... 290 

Wykres 117. Frekwencja w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej w latach 2005-2017 ..... 300 

Wykres 118. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców gminy Jabłonka na przestrzeni ostatnich 10 lat ....... 301 

Wykres 119. Korzyści wynikające z funkcjonowania Orawskiego Parku Etnograficznego wskazane przez 

mieszkańców gminy Jabłonka oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach ...................................... 301 

Wykres 120. Liczba nowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy 

Jabłonka w latach 2009-2017 ........................................................................................................................ 303 

Wykres 121. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Jabłonka (w zł) ................................................... 306 

Wykres 122. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Jabłonka (w tys zł) ............................................. 306 

Wykres 123. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy wiejskiej Jabłonka w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych .......................................... 307 

Wykres 124. Istotność Orawskiego Parku Etnograficznego w ofercie kulturalnej gminy Jabłonka w opinii 

odwiedzających placówkę ............................................................................................................................. 308 

Wykres 125. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców gminy Jabłonka i 

odbiorców Orawskiego Parku Etnograficznego ............................................................................................ 311 

Wykres 126. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Zubrzycy Górnej  w badanych 

obszarach ....................................................................................................................................................... 313 

Wykres 127. Przyczyny niekorzystania z oferty Orawskiego Parku Etnograficznego przez mieszkańców gminy 

Jabłonka ........................................................................................................................................................ 315 

Wykres 128. Struktura demograficzna gminy wiejskiej Jabłonka w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z procentowym 

udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) .................. 316 

Wykres 129. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Orawski Park Etnograficzny ......................... 317 

Wykres 130. Ocena poszczególnych atrybutów Orawskiego Parku Etnograficznego - opinia mieszkańców gminy 

Jabłonka oraz odbiorców ............................................................................................................................... 318 

Wykres 131. Źródło, z którego odwiedzający Orawski Park Etnograficzny dowiedzieli się o istnieniu placówki

 ...................................................................................................................................................................... 320 

Wykres 132. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Orawski Park Etnograficzny w opinii odwiedzających 

placówkę ....................................................................................................................................................... 321 

Wykres 133. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Orawskiego Parku Etnograficznego ......................... 324 

Wykres 134. Motywacje odwiedzających Orawski Park Etnograficzny do skorzystania z oferty placówki . 324 

Wykres 135. Frekwencja w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie w latach 2007-2017............................... 338 

Wykres 136. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Mościc na przestrzeni ostatnich 10 lat..................... 339 

Wykres 137. Korzyści wynikające z funkcjonowania Centrum Sztuki Mościce wskazane przez mieszkańców Mościc 

oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach ....................................................................................... 340 

Wykres 138. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Tarnowa (w zł) .................................................. 342 

Wykres 139. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Tarnowa (w zł) .................................................. 342 

Wykres 140. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach powiatu 

Tarnowa w latach 2009-2017 ........................................................................................................................ 343 

Wykres 141. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Tarnowa w latach 2007-2016 (w tys.) 

wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych ............................... 346 

Wykres 142. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) .................................. 346 

Wykres 143. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m² w poszczególnych latach (Tarnów)

 ...................................................................................................................................................................... 347 

Wykres 144. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) ............................................ 347 

Wykres 145. Maksymalne, minimalne i średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Tarnów)

 ...................................................................................................................................................................... 348 

Wykres 146. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Tarnów) ... 348 

Wykres 147. Istotność Centrum Sztuki Mościce Tarnowa w opinii odwiedzających placówkę ................... 348 

Wykres 148. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie (N=150) .... 349 

Wykres 149. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Mościc i odbiorców 

Centrum Sztuki Mościce ............................................................................................................................... 353 

Wykres 150. Zmiany do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Mościc  w badanych obszarach.

 ...................................................................................................................................................................... 355 

Wykres 151. Gotowość do zapłaty rocznej darowiznywśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej CSM ............................................................................................................................................ 356 



 

 760 

 nr strony 

Wykres 152. Szacunkowa roczna kwota przeznaczona na wydatki związane z kulturą ................................ 357 

Wykres 153. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą wystawę do 

CSM .............................................................................................................................................................. 357 

Wykres 154. Przyczyny niekorzystania z oferty Centrum Sztuki Mościce przez mieszkańców Tarnowa .... 358 

Wykres 155. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Tarnowa w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  z 

procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)360 

Wykres 156. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Centrum Sztuki Mościce ............................... 361 

Wykres 157. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Mościc oraz odbiorców

 ...................................................................................................................................................................... 362 

Wykres 158. Źródło, z którego odwiedzający Centrum Sztuki Mościce dowiedzieli się o istnieniu placówki364 

Wykres 159. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Centrum Sztuki Mościce w opinii odwiedzających 

placówkę ....................................................................................................................................................... 364 

Wykres 160. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie ...................... 367 

Wykres 161. Motywacje odwiedzających Centrum Sztuki Mościce do skorzystania z jego oferty .............. 368 

Wykres 162. Frekwencja w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego oraz Galerii Sztuki XX wieku Willi Oksza w 

latach 2006-2017 ........................................................................................................................................... 379 

Wykres 163. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Zakopanego na przestrzeni ostatnich 10 lat ............. 382 

Wykres 164. Korzyści wynikające z funkcjonowania Muzeum Tatrzańskiego wskazane przez mieszkańców 

Zakopanego oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach .................................................................. 383 

Wykres 165. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie gminy Zakopane  w latach 

2009-2017 ..................................................................................................................................................... 385 

Wykres 166. Wpływy z podatków PIT do budżetu gminy Zakopane (w zł) ................................................. 387 

Wykres 167. Wpływy z podatków CIT do budżetu gminy Zakopane (w zł) ................................................. 388 

Wykres 168. Liczba aktywnej zawodowo ludności gminy miejskiej Zakopane w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych .......................................... 389 

Wykres 169. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) ............................... 389 

Wykres 170. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w poszczególnych latach (Zakopane)

 ...................................................................................................................................................................... 390 

Wykres 171. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) ......................................... 390 

Wykres 172. Maksymalne, minimalne i średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2  w 

poszczególnych latach (Zakopane) ................................................................................................................ 391 

Wykres 173. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Zakopane) 391 

Wykres 174. Istotność Muzeum Tatrzańskiego w ofercie kulturalnej Zakopanego w opinii odwiedzających placówkę

 ...................................................................................................................................................................... 393 

Wykres 175. Potrzeby mieszkańców zaspakajane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem ..................... 394 

Wykres 176. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Zakopanego i 

odbiorców Muzeum Tatrzańskiego ............................................................................................................... 396 

Wykres 177. Maksymalna kwota, jaką respondenci są skłonni zapłacić za normalny bilet wstępu na stałą wystawę do 

Muzeum Tatrzańskiego ................................................................................................................................. 398 

Wykres 178. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Zakopanego w badanych 

obszarach ....................................................................................................................................................... 398 

Wykres 179. Przyczyny niekorzystania z oferty Muzeum Tatrzańskiego przez mieszkańców Zakopanego . 400 

Wykres 180. Gotowość do zapłaty rocznej darowizny wśród uczestniczących i nieuczestniczących w ofercie 

kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego ............................................................................................................... 401 

Wykres 181. Struktura demograficzna gminy miejskiej Zakopane w latach 2007-2016 (w tys.) wraz  z procentowym 

udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD) .................. 401 

Wykres 182. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Muzeum Tatrzańskie na przestrzeni ostatnich 10 lat

 ...................................................................................................................................................................... 403 

Wykres 183. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Zakopanego oraz odbiorców

 ...................................................................................................................................................................... 404 

Wykres 184. Źródło, z którego odwiedzający Muzeum Tatrzańskie dowiedzieli się o istnieniu placówki ... 406 

Wykres 185. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Muzeum Tatrzańskie w opinii odwiedzających placówkę

 ...................................................................................................................................................................... 407 

Wykres 186. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty Muzeum Tatrzańskiego ........................ 409 

Wykres 187. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem ........................ 410 

Wykres 188. Frekwencja w BWA „Sokół” w latach 2011-2017 ................................................................... 423 

Wykres 189. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Nowego Sącza na przestrzeni ostatnich 10 lat......... 425 

Wykres 190. Korzyści wynikające z funkcjonowania BWA „Sokół” wskazane przez mieszkańców Nowego Sącza 

oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach ....................................................................................... 426 

Wykres 191. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w mln zł) .................................. 428 

Wykres 192. Wpływy z podatków CIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w zł) ........................................ 429 

Wykres 193. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach powiatu 

Nowego Sącza w latach 2009-2017 ............................................................................................................... 430 

Wykres 194. Liczba aktywnej zawodowo ludności miasta na prawach powiatu Nowego Sącza w latach 2007-2016 (w 

tys.) wraz z procentowym udziałem osób pracujących oraz bezrobotnych zarejestrowanych ....................... 432 

Wykres 195. Średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz) ............................. 433 



 

761 

Wykres 196. Średnie ceny budynków mieszkalnych i lokali użytkowych za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz)

 ...................................................................................................................................................................... 433 

Wykres 197. Średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz) ....................................... 434 

Wykres 198. Maksymalne, minimalne i średnie ceny nieruchomości za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz)

 ...................................................................................................................................................................... 434 

Wykres 199. Maksymalne, minimalne i średnie ceny gruntów za m2 w poszczególnych latach (Nowy Sącz)435 

Wykres 200. Istotność BWA Sokół w ofercie kulturalnej Nowego Sącza zdaniem odbiorców .................... 435 

Wykres 201. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Nowego Sącza i 

odbiorców BWA Sokół  ................................................................................................................................ 439 

Wykres 202. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja, według mieszkańców Nowego Sącza w badanych 

obszarach ....................................................................................................................................................... 442 

Wykres 203. Przyczyny niekorzystania z oferty BWA „Sokół” przez mieszkańców Nowego Sącza. .......... 443 

Wykres 204. Struktura demograficzna miasta na prawach powiatu Nowego Sącza w latach 2007-2016 (w tys.) wraz z 

procentowym udziałem ekonomicznych grup wieku oraz wskaźnikiem obciążenia demograficznego (WOD)444 

Wykres 205. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających BWA „Sokół” na przestrzeni ostatnich 10 lat 446 

Wykres 206. Ocena poszczególnych atrybutów badanej placówki - opinia mieszkańców Nowego Sącza oraz 

odbiorców BWA „Sokół” .............................................................................................................................. 446 

Wykres 207. Źródło, z którego odwiedzający BWA Sokół dowiedzieli się o istnieniu placówki ................. 450 

Wykres 208. Kanały komunikacji wykorzystywane przez BWA „Sokół” w opinii odwiedzających placówkę450 

Wykres 209. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty BWA „Sokół” w Nowym Sączu .............................. 452 

Wykres 210. Motywacje odwiedzających do skorzystania z oferty BWA „Sokół” ...................................... 452 

Wykres 211. Frekwencja Miasteczka Galicyjskiego w latach 2007-2017 ..................................................... 461 

Wykres 212. Zmiany dostrzegane przez mieszkańców Nowego Sącza na przestrzeni ostatnich 10 lat......... 463 

Wykres 213. Korzyści wynikające z funkcjonowania Miasteczka Galicyjskiego wskazane przez mieszkańców 

Nowego Sącza oraz odbiorców instytucji w wybranych obszarach .............................................................. 464 

Wykres 214. Wpływy z podatków PIT do budżetu miasta Nowego Sącza (w zł) ......................................... 467 

Wykres 215. Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON na terenie miasta na prawach powiatu 

Nowego Sącza w latach 2009-2017 ............................................................................................................... 468 

Wykres 216. Istotność Miasteczka Galicyjskiego w ofercie kulturalnej Nowego Sącza w opinii odwiedzających 

placówkę ....................................................................................................................................................... 470 

Wykres 217. Wpływ inwestycji na zmiany w poszczególnych obszarach - opinia mieszkańców Nowego Sącza i 

odbiorców Miasteczka Galicyjskiego ............................................................................................................ 473 

Wykres 218. Zmiany, do których przyczyniła się inwestycja według mieszkańców Nowego Sącza w podanych 

obszarach. ...................................................................................................................................................... 476 

Wykres 219. Przyczyny niekorzystania z oferty Miasteczka Galicyjskiego przez mieszkańców Nowego Sącza478 

Wykres 220. Zmiany zaobserwowane przez odwiedzających Miasteczko Galicyjskie na przestrzeni ostatnich 10 lat

 ...................................................................................................................................................................... 479 

Wykres 221. Ocena poszczególnych atrybutów Miasteczka Galicyjskiego - opinia mieszkańców Nowego Sącza oraz 

odbiorców ...................................................................................................................................................... 480 

Wykres 222. Źródło, z którego odwiedzający Miasteczko Galicyjskie dowiedzieli się o istnieniu placówki 482 

Wykres 223. Kanały komunikacji wykorzystywane przez Miasteczko Galicyjskie w opinii odwiedzających placówkę.

 ...................................................................................................................................................................... 483 

Wykres 224. Motywacja odwiedzających Miasteczko Galicyjskie do skorzystania z oferty ........................ 486 

Wykres 225. Miejsce zamieszkania odbiorców oferty Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu ............ 487 

Wykres 223. Wielkość przychodów firmy w skali roku ................................................................................ 492 

Wykres 224. Możliwości wsparcia rozwoju lokalnej gospodarki przez badane w instytucjach projekty 

infrastrukturalne ............................................................................................................................................ 494 

Wykres 225. Rodzaje zmian zaobserwowane przez przedsiębiorców w ich firmach pod wpływem inwestycji (N=87)

 ...................................................................................................................................................................... 495 

Wykres 226. Zmiany zaobserwowane przez przedsiębiorców w wyniku inwestycji .................................... 496 

Wykres 227. Ocena sukcesu badanych inwestycji ........................................................................................ 497 

Wykres 228. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze ....................................................................... 498 

Wykres 229. Liczba komunikatów medialnych na temat poszczególnych instytucji z podziałem na lata- zmiany w 

liczbie komunikatów medialnych .................................................................................................................. 653 



 

 762 

 nr strony 

 

 


