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Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie organizacji Jarmarku §wi¢toja|ﬁskieg0,
przekazanq przez Pana Rafa+a Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 4 lutego
2022 r., uprzejmie informuj¢.
Jarmark §wietojar'1ski organizowany by’: w Krakowie nieprzerwanie od 2009 r. Ostatnia
edycja tego przedsiewziecia - poéwiecona miastu Krakéw i jego XVI-wiecznym mieszkaﬁcom
0dby’ra sie W 2019 r. Pierwotne za’ro2enia ideowe wydarzenia zak’rada+y ograniczony program
nawiazaﬁ historycznych — przejécie od wczesnego éredniowiecza do renesansu, czyli najbardziej
,,krakowskiej" epoki. Dziesieciolecie organizacji Jarmarku zakoﬁczy’ro sie wewnetrznym
audytem, ktéry wykaza’r, ie - wykorzystujqc dotychczasowe doéwiadczenia - Miasto powinno
zaangaiowaé sie; we wzmocnienie ca+eg0 nurtu wydarzer'1 wywodzqcych si¢ z historycznego
rdzenia i stanowiqcych niematerialne dziedzictwo Krakowa.
Wydzia’r Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje zarzqdzenie nr 3291/2019
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powofania zespofu zadaniowego
pod nazwq Zintegrowane Centrum Zarzqdzania Dziedzictwem Krakowa. Najwainiejszym
przedmiotem dzia’rania Centrum jest dokonywanie uzgodnieﬁ i opiniowanie wydarzeﬁ, ktére
odbywajq sig w szczegélnie cennej, historycznej przestrzeni miasta, wartoéciowej ze wzglgdu na
specyficzny krajobraz kulturowy (tj. na obszarze wpisanym na Liste §wiatoweg0 Dziedzictwa
UNESCO i jego strefie buforowej, obszarach parkéw kulturowych oraz na B+oniach
Krakowskich).
Zespc'>’r ZCZDK rozpoczaﬂ intensywne prace na rzecz stopniowej zmiany wizerunku
krakowskich jarmarkéw w kierunku wysokojakoéciowych przedsi¢wzi¢é ku|tura|no—
hancllowych, szeroko propagujqcych dawne tradycje naszego Miasta. Centrum od wielu
miesiecy prowadzi rozmowy z organizatorami przedsiewzieé o charakterze wystawienniczotargowym, majqc na wzgledzie nie tylko koniecznoéé cia1g’reg0 podnoszenia jakoéci imprez
odbywajqcych sie w przestrzeni publicznej (W zakresie estetycznym i organizacyjnym), ale
réwniei odpowiedniq prezentacjg niematerialnego dziedzictwa Krakowa. Dlatego zespé1‘

Centrum rekomenduje organizatorom wydarzeiﬁ przede wszystkim podejmowanie écistej
wspétpracy 2 uznanymi artystami ludowymi, odpowiednq prezentacje autentycznego
rekodzieta artystycznego czy produktéw wytwarzanych przez Iokalnych twércéw
i rzemieélnikéw. Zacheca réwniei do czerpania inspiracji i nawiqzywania rozméw z Muzeum
Krakowa i Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Rozpoczety dialog z przedsiebiorcami i érodowiskami kupieckimi jui teraz owocuje
ZFIEICZQCYITI wzmocnieniem w zakresie przede wszystkim programu artystycznego, muzycznego,
profesjonalnych dziataiﬁ rekonstrukcyjnych, a takie oferty autentycznego rzemiosta m.in.
targéw na éw. Michata, na éw. Jézefa, Miedzynarodowych Targi Sztuki Ludowej IMAGO, Ta rgéw
Wielkanocnych i Targéw Boionarodzeniowych. Wiekszy nacisk ktadziony jest na estetyke,
spéjnq infrastrukture, branding, komplementarnoéé strefy komercyjnej sprzedaiy
z charakterem \/vydarzenia, scenografie. Rozpoczyna sie takie proces rekonstrukcji rzemiosta
artystycznego. Tegoroczny odpust Emaus po raz pierwszy wzmocniony bedzie 0 komponent
programowy i historyczny, co W znaczqcy sposéb przyczyni sie do wzbogacenia catego nurtu
wydarzeﬁ miejskich,maje1cych korzenie historyczne i stanowiajcych miejskie dziedzictwo.
Powyisze dziatania dopetnione paradq dziedzictwa OWHC, parada1,,Dzwon Zygmunt",
cyklicznym Festiwalem Taiﬁcéw Dworskich, pochodem Lajkonika, akcje1,,Woké’rszopki", czy serial
wydarzerﬁ wokét Jubileuszu Smoka Wawelskiego, tworzq piekny i bogaty pejzai Zywych lekcji
historii. Wraz 2 catorocznymi dziataniami Muzeum Krakowa czy Muzeum Etnograficznego
w Krakowie stanowi to projekt niezwykle bogaty, merytoryczny, kulturotwérczy i majqcy
znaczny potencjat wzmacniajqcy i budujqcy lokalnaj toisamoéé.
Jarmark §wie-tojaﬁski wypetnii zatem swojq misje i ponowne jego pojawienie sie na
mapie historycznych wydarzeri miejskich nie jest celowe. Decyzja o zakoﬁczeniu organizacji
Jarmarku §wiet0ja|ﬁskiego zostata podjeta solidarnie przez Miasto, Krakowskie Biuro
Festiwalowe oraz Réie i Mariusza Wollnych — pomystodawcéw i opiekunéw tego wydarzenia.
Priorytetem Miasta Krakowa jest wzmacnianie kompetencji i sojuszy miedzy organizatorami
pozostatych wydarzeﬁ, majqce na celu stworzenie swoistego klastra projektéw skupionych
wokét historycznego i tradycyjnego rdzenia programowego.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wydziat Kulturyi Dziedzictwa Narodowego
3. Krakowskie Biuro Festiwalowe
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. Aa
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