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Kalisz, 20 grudnia 2012 foku

dotyczy: listu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie nakładów Miasta Kalisza na kulturę.

ln,,~ .~

J
. d l .l ~ł-~'-~ c I-t-~ " , d 'I I 1 '

_estcm za owo ony K w pe rn usatysra scjonowany, ze sro OW1S m m tuty, zarówno
profesjonalne instyrncjc, jak i organizacje pozarządowe oraz indywidualni twórcy i animatorzy
w pdni wykorzystująmożliwościzasilenia kreowanych pr;,ez siebie wydarzeń Z funduszy budżetowych.

Przez pryzmat tych osil1;..gnięć postrzegam sukces Miasta, które jest przebogate obecnościąiaktywnością

liderów dzi~ł:ul kulturalnych, Z wielką determinacją i niezwykłym zaangażowaniem kultura kaliska
opiera się niekorzystnym trendom wynikającymzarówno z kryzysu ekonomicznego, jak i swego rodzaju
deficytu, jaki pociąga za sobą zalew kultury masowej i coraz powszechniejsza komercjalizacja.

Bogacrvi'O działań, jakie przynosi kal>.dy kolejny sezon, obecność i aktywność uznanych
"tt~żysetÓw" sceny kulturalnej Kalisza, pojawiające się nowe p1'Ojekty oraz kolejni liderzy ambitnych
przedsiewzięć wiąc;,ający sic; we wspaniały roczny festiwal wydarzeń i zjawisk, świadczą o tym, że

potencjał Kalisza jest niewyczerpany. Samorząd stara się być blisko tych spraw, udzielając szerokiego nie
tylko finansowego wsparcia, kreatorom kulturalnych wydarzeń. Zdajemy sobie jednak sprawę, ze
zarówno aspiracje, jak i mozliwości są na miarę znacznie większego, niż wydzielany na działania

kulturalne budżer.

Kaliski samorząd dokłada starań, aby środki finansowe, przeznaczane corocznie
r budzeru Miasta na działalność kulturalną, nie uległy zmniejszeniu, Pomimo potrzeby ciągłej

racjonalizacji wydatków i wymuszonego kryzysem przysłowiowego "zacisbnia pasa" , nakłady 11a re
sferę działalności od wielu lat utrzymują się na poziomie 2%, co w 2012 roku sranowikwotę~o11ad
8 mln. zlorvch. Jeśli dodamy ponad 11 mln. złotych, które przeznaczył sal~orząd Wo)cwodztwa
Wielkopolskiego na działalność Teatru im. W. Bogusławskiego, Centrmll Kultury l S~tuki oraz
Mu%curn Okr;gowego Ziemi Kaliskiej, z prostej rach~by wynika, ze kaliska kultura dy,pol~uJe~~zn,:m
budzerem sięgającym 20 mln. Pulę te uzupełn"~lą fundusze wygospodawwane na Jm,,!
. _ - ial • - - środki indywidualnie p()zvskane pl:zez stowarzyszerua oraz
l 111l~dzywlrodową pl:omoC)~, J ,l:()wmez S ( .' . - , '. "J"
instytucje z budzeru psrisrwa, województwa oraz licznego grona sponsorow 1 darezyncow. cst to

nicbagatelny porencja'-

Wielkim osiągnięciem całego środowiska jest bez wątpienia fakt" że udało się utrzymać
- - ch odrni ty życia J"ulturaltlego imprez O charakterze

srały wysoki poziom realizowany prze7, P ().' . ., '.
fe'ti:valowylll: Kaliskich Spotkań Te~tralnyeh Festiwalu Sztuki AktotSkie.1;~bę~;:'~~~C:~f1
Festiwal Pianistów Jazzowych, Festiwalu Muzycznego "Bursztynowy Szlak "
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AMllER ROAD FEsnVAL; Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej "Schola
Canrorurn ", kr<.·<.ry w 201:\ toku mice będzie jubileuszową 35. edycję, Festiwalu Artystycznych
Działań l Ilicznvch "La Strada". Wzbogacają one codzienność, podnoszą jakość ~yda, ale i wnoszą
nowa warloś': w kulturalną przestrzeń. Udział finansowy samorządu w przygotowaniu tych wydarzeń,

j<lk ",'>IVnlc;; zapewnienie środków na działalność instytucji kultury Miasta Kalisza, to od wielu lat
prior\'tctl' pr:'v konstruowaniu planÓw budżetowych,

Cieszymy się również, że doskonale rozwijają się imprezy o krótszej, ale ju~ bardzo
bogatej metryce: Festiwal Muzyczny im. Pawła Borgera "Gramy nad Prośną", Festiwal Sztuki
Młodych MULTI ART FESTIVAL, a w ostatnich czasie takie: Ogólnopolski Festiwal im Wandy
Karczewskiej, Kaliski Festiwal Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej, jak i Literacka
Gra Miejska oraz II Festiwal Gitary Akustycznej - Fingerstyle Feeling. RÓwnie;' w ich
przygotowaniu wspierać będziemy organizatorów.

Widoczne są te~ pierwsze, jak1.e obiecujące efekty wynikające Z wypracowania
mechanizmów służących stworzeniu lepszej platformy dla działalności organizacji pozarządowych,

Podjecie partnerskich rozmów z Ul sektorem, stworzenie standardów współdziałania, jak też

dodatkowe zasilenie finansowe tego sektora po uwolnieniu funduszy po likwidacji Miejskiego Ośrodka

Kultury, przyniosło rezultaty, Organizacje pozarządowe skotzystały z możliwości zasilenia budżetów

realizowanych przedsięwzięć i wykreowały nowe wydarzenia, co pr.zeł:ożyło się na większą efektywność

i bogactwo podejmowanych działań, I tak, w 2012 roku liczba ofert konkursowych wzrosła z 25 do 43,
Laś kl-ąg 'towarzyszeiI., którym powierzono realizację zadań publicznych poszerzył się z 9 w roku 2011
do 17 w roku hiezącvrn. Ogółem, dofinansowaniem objęto 30 projektów, a w ubiegłym roku liczba ta
wynosi !o. 18 Miasto Kalisz w 2012 roku, wydatkowało na projekty kulturalne realizowane przez
organizacje pozarządowe 4()(),OOO zł, to jest o blisko 50% więcej niż w roku 2011,

Otwartą pozostaje dyskusja, czy środki na działalność kulturalną jest to suma wielka czy
111<110.. 7. perspektywy realizacji planowanych działań pewne jest, *e kwota ta zapewnia stabilność

i pozwala na realizację programów. Oczywiście, dodatkowe środki umożliwiłybyprzygotowanie jeszcze
boga tszej oferty, śmielszych - bardziej wyszukanych projektów, Potrzebnc są także środki ze źródeł

zcwnęrrznvch, Ministerstwa Kulrury i Dziedzictwa Narodowego, Województ\va Wielkopolskiego, od
sponsorów i darczyńców Dzięki tym funduszom uzupełniane są budżety podejmowanych działań.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że jedynie w połączeniu z dotacją organizatorów przynoszą spodziewane
efekty,

'/, tego więc punktu widzenia, mówić należy raczej o zdolności kreowania nowych
przedsięwzięć. a tu możliwości są przeogtomne. Nikt, kto zgłosił się do samorządu z ciekawym,
ambitnym projektem nie odszedł z ptzysłowiowym "kwitkiem", nawet jeśli nie od razu udało się

zrealizować oferowane projekty. Odczuwamy natomiast pewien niedosyt związany z brakiem zasilenia
finansowego ze źródeł zewnętrznych dla planowanej budowy nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Pozvskanie na ten cel środków pozabudżetowych jest dla samorządu priorytetem w sferze
kultury na najbliższe lata, Dostrzegalny takźe potrzebę poprawy infrastruktury Galerii Sztuki im. Jan"
Tarasina. Mamy nadzieję ze już wkrótce Instytucja zainauguruje działalność w siedzibie kaliskiego
dworca koleiowego, co zważywszy na znacznie dogodniejsze i rozleglejsze przestrzenie wystawiennicze
pozwoli jej na rozwinięcie skrzydeł. Przeniesienie Galerii t.o projekt partnerski z PKP.

Priorytety samorządu w sferze konstruowania planów budżetowych w zasadzie nic
zmienią się znacząco w zbli*ającytn się 2013 roku. Są to więc przede wszystkim: zapewnienie środków

n'l działalność miejskich instytucji kultury oraz dofinansowanie renomowanych i oczekiwanych przez
mieszkańców imprez festiwalowych. Nadal też wspierać będziemy działalność organizacji
pozarządowych, które liczyć mogą na to, *e w roku przyszłym środki Miasta na realizację przedsięwzięć

wyłonionych w drodze otwattego konkursu ofert będą nie mniejsze niż w bieżącym roku. Pozostawimy
również fundusze w ramach tzw. małych grantów, aby wesprzeć ew: nowe inicjatywy,
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l\lId~elna kultur, będzie w przyszłym roki o 100 tys. wy~szy niz w 2012 i ukształtuje si,
na pw.;oHn" ponad 8,5 mln zl \XIi~cej środków otrzyma m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, a jest to
związ"I'" z przygotowaniami do upamiętnienia 100. rocznicy zburzenia Kalisza, którą obchodzić

b,:dz;ct1n w roku 2014. Wyższe środki rozdysponowane zostaną także na zadania z zakresu ochrony
dóbr kulrur, narodowej. \XI tym obszarze zasilenie finansowe otrzymają tak jak w brach ubiegłych

gospoc!al"ze obiektów zabytkowych, jak również zrealizowane zostaną projekty dla upamiętnienia 150.
rocznicv wybuchu powstania styczniowego oraz imprezy przygorowywane cyklicznie z okazji
dorocznvch Dni Dziedziclwa Kulturowego, Liczymy również, że podobnie jak w latach ubiegłych

środowiska lokalne zmobilizują się podejmą skuteczne działania w celu pozyskania środków

zewnętrznych, W tym przede wszystkim pochodzących z budzeru państwa. Dotychczasowe
doświadczenia pozw"l"h W1<;<: patrzeć z optymizmem i oczekiwać kolejnego bogatego i różnorodnego
roku w kaliskiej kulturze.


