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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp

Teatr Capitol, Wrocław
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Finansowanie kultury opiera się w znacznej mierze 

na środkach z budżetu samorządów terytorialnych. 

Ich wydatki na ten cel stanowią corocznie ok. 80% 

ogólnych wydatków publicznych na kulturę. 

Największy udział w samorządowych wydatkach 

na kulturę mają gminy (wg GUS, w 2013 r. było to 44%), 

następnie: miasta na prawach powiatu (ok. 36%), 

województwa (ok. 19%) oraz powiaty (ok. 1%). 

Na podstawie analizy planowanych wydatków 

województw na kulturę w 2015 r. można stwierdzić, 

że średnio największy w nich udział mają muzea 

(27,4%), teatry (26,2%), biblioteki (12,9%) oraz 

fi lharmonie, orkiestry, chóry i kapele (12,6%).

W 2015 r. woj. dolnośląskie planuje przeznaczyć 

na kulturę 69,4 mln zł.
MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

Lokalne projekty uzyskały dotacje ministerstwa 

o łącznej wartości 262,4 mln zł. 
Dzięki temu, od lat organizowane są popularne 

festiwale, przeglądy, koncerty, warsztaty 

i wystawy. Ponadto przeprowadza się remonty szkół 

artystycznych, bibliotek, domów kultury, kin czy 

teatrów, a obiekty zabytkowe odzyskują dawną 

świetność.

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest  resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 17 obiektów. Koszt tych inwestycji 

wynosił ponad miliard zł, z czego 

dofi nansowanie stanowiło prawie 600 mln zł.

Zabytki

Na ochronę dolnośląskich zabytków MKiDN udzieliło 

596 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

136,5 mln zł. 
Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich – kościołów, pałaców, 

zamków czy kamienic. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów, a wiec ich 

ratowania, a nie tylko poprawiania wyglądu. 

596 dotacji

136,5 mln zł

Bardo

Kolegiata Głogowska Twierdza Srebrna Góra

Sobótka, zamek Górka Lubiąż

Sprawny system dotacji pozwala na podejmowanie 
szybkich działań interwencyjnych, m.in. kiedy zabyt-
ki ucierpią w trakcie katastrof. Tak było w przypadku 
Zamku Książ, który w grudniu 2014 r. stanął w płomie-
niach. W gaszeniu pożaru wzięło udział 37 zastępów 
straży. Na roboty remontowe pokrycia dachowego 
MKiDN przekazało ponad 950 tys. zł. W sumie, w la-
tach 2011-2015 na prace budowlano-konserwatorskie 
i remonty w Zamku Książ resort przeznaczył 1,7 mln zł.

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 365,3 mln zł, są to: 

Wytwórnia Filmów Fabularnych

Centrum Technologii Audiowizualnych

Teatr Polski we Wrocławiu

Opera Wrocławska

Filharmonia Wrocławska

Wratislavia Cantans

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Ośrodek Pamięć i Przyszłość
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Bagno k. Obornik Śl., pałac, ob. seminarium Salwatorianów

Dzierżoniów, kościół św. Jerzego

Głogów, kolegiata

Góra, kościół św. Katarzyny, fasada

Gryfów Śl., epitafi um Schaff gotschów w kościele św. Jadwigi

Henryków, kościół pocysterski

Jawor, Kościół Pokoju

Jelenia Góra, kościół ewangelicki Zbawiciela w Cieplicach

Krzeszów, kościół Cystersów, np. polichromie

Legnickie Pole, kościół pobenedyktyński św. Jadwigi i PKŚ

Lubiąż, klasztor pocysterski, biblioteka

Lubomierz, kościół, fasada

Osetno, kościół św. Michała

Pieszyce, kościół św. Antoniego (poewangelicki)

Rościsławice, kościół Podwyższenia Krzyża (poewangelicki )

Strzegom, bazylika św. Piotra i Pawła

Świdnica, Kościół Pokoju

Trzebnica, bazylika św. Jadwigi i Bartłomieja

Ubocze, k. Lwówka Śl., kościół 

Wambierzyce, bazylika Jezuitów

Wojcieszyce k. Jeleniej Góry, ołtarz główny w kościele 

św. Barbary

Wrocław, kościół św. Marcina

Wrocław, kościół św. Antoniego 

Ząbkowice Śl., kościół św. Anny

Biblioteki

Dzięki temu 338 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.   

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył 11,1 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 166 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 454,7 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 130 Dyskusyjnych Klubach Książki.

Pracownicy bibliotek zyskali nowe kompetencje. Ze szkoleń realizowanych przez Instytut Książki w latach 

2008-2015 skorzystało 522 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 25 placówek zostało unowocześnionych na wzór takich 

instytucji skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Wysokość kosztów wyniosła 12,6 mln zł.
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W sumie, na rozwój 

infrastruktury bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

14,3 mln zł

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają: 

Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNESCO. 

Przywrócenie świetności luterańskiej enklawie poprzez 

renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację 

cmentarza i przebudowę plebanii w celu zapewnienia 

wielokierunkowej oferty kulturalnej, edukacyjnej 

i społecznej 

14 mln zł / 11,9 mln zł

Kaplica Hochberga przy Kościele św. Wincentego 

i Jakuba we Wrocławiu 

600 tys. zł

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz 

z otoczeniem w Krzeszowie – etap II 

24,3 mln zł / 20,5 mln zł

Obiekty kultu religijnego

Dzięki dotacjom, odrestaurowane zostały zabytkowe 

obiekty kultu religijnego, m.in.:

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze

Kwota dofi nansowania 1 875 000 zł Bielawa

Boguszów-Gorce

Bystrzyca Kłodzka

Czarny Bór

Dzierżoniów

Kamieniec Ząbkowicki

Kłodzko

 Łagiewniki

Miękinia

Oleśnica

Pieszyce

Polanica Zdrój

Prusice

Siechnice

Środa Śląska

Świebodzice

Świeradów-Zdrój

Wołów

Żmigród

Dzierżoniów , kościół św. Jerzego



Domy kultury Centra kultury
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Domy kultury za pomocą swoich działań integrują społeczność lokalną i stanowią miejsce 

aktywizacji wszystkich jej grup. Stwarzają możliwości edukacji kulturalnej i kształcą postawy 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pielęgnują tradycje oraz kulturę regionu, wdrażając 

jednocześnie innowacyjne, atrakcyjne projekty dostosowane do potrzeb mieszkańców. 

W sumie, od 2008 r. na rozwój domów 

kultury MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 9,1 mln zł

Benefi cjent: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (Wleń)

Nazwa zadania: Remont, modernizacja i zakup wyposażenia 
do OKSiT we Wleniu (2013); Zakup wyposażenia na potrzeby 
prowadzenia działalności kulturalnej OKSiT we Wleniu (2014)

Kwota dotacji: 235 000 zł (200 000 zł – 2013, 35 000 zł – 2014)

Całkowity koszt zadania: 517 000 zł (475 000 zł – 2013, 41 500 – 2014)

Rok realizacji: 2013 i 2014

Zadania zrealizowane z udziałem środków z dotacji MKiDN przez 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu w latach 2013 i 2014 były 
II i III etapem infrastrukturalnego rozwoju instytucji. W I etapie, sfi na-
lizowanym w roku 2008, wymieniono instalację centralnego ogrze-
wania, stolarkę okienną, zmodernizowano węzeł sanitarny oraz po-
malowano część pomieszczeń. W ramach dotacji MKiDN w roku 2013 
wykonano termomodernizację budynku, remont dachu, modernizację 
podjazdu dla niepełnosprawnych oraz system rekuperacji, a także za-
kupiono stoły i krzesła do sali widowiskowej. Natomiast w roku 2014 
zrealizowano: system monitoringu, zakup wyposażenia ekspozycyj-
nego i oświetleniowego galerii oraz przestrzeni audiowizualnej, zakup 
wyposażenia sal przeznaczonych do działalności statutowej, a także 
zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego. Ośrodek kultury 
jest jedynym miejscem animacji społeczności lokalnej, która boryka się 
z problemem dużego bezrobocia i niskiego poziomu dochodów. Wy-
remontowana siedziba ośrodka kultury jest jedyną placówką prowa-
dzącą działalność kulturalna na terenie Gminy Wleń. Była miejscem, 
w którym skupiono prace koordynacyjne w związku z przypadającymi 
w roku 2014 obchodami 800-lecia Wlenia. 

Obiekt przed remontem

Obiekt po remoncie

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 

166,2 mln zł / 50,3 mln zł 

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu 

15 mln zł

Rewaloryzacja Synagogi „Pod Białym Bocianem” 

w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech 

Świątyń 

9,8 mln zł / 8,1 mln zł 

Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 

– Międzynarodowe Centrum Ceramiki

12,9 mln zł

Lwówku Śl.

Górze

Kłodzku

Chocianowie

Szklarskiej 

Porębie

Brzegu Dolnym

Bielawie

Świdnicy

Wleniu

Bystrzycy 

Kłodzkiej

Obornikach Śl.

Trzebnicy

Polkowicach

Cieszkowie 

Prusicach 

Żmigrodzie 

Piławie Górnej

Wrocławiu

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków jest celem 

funkcjonującego od 2012 r. w ramach Programów Ministra 

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. Dolnośląskie 

placówki otrzymały na ten cel  5 mln zł. Dzięki 

temu mieszkańcy, głównie mniejszych miejscowości, 

zyskali dostęp do edukacji kulturalnej i artystycznej 

w przyjaznych użytkownikom obiektach, wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt.

Wyremontowane placówki znajdują się w: 
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Muzea

Inwestycje przeprowadzone w muzeach dzięki wsparciu środków europejskich są warte 131,1 mln, 
z czego dofi nansowanie wynosi 102,2 mln zł.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji 

dolnośląskie muzea otrzymały od 2008 r. 
5,7 mln zł

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacja 

przestrzeń – edukacja przez kulturę

Przebudowa poddasza budynku Muzeum Narodowego 

we Wrocławiu 

16,8 mln zł / 2,9 mln zł

Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu 

Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu

83,6 mln zł / 52,8 mln zł 

Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt 

konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum 

Gross-Rosen w Rogoźnicy

10 mln zł / 4,9 mln zł

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego 

budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpoża-

rowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 

Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów

9,5 mln zł / 6,6 mln zł

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

a także pomoc w ich dostosowaniu do potrzeb i wymagań współczesnego odbiorcy. 

Wykorzystując dotacje przekazywane przez resort, dolnośląskie placówki przechodzą 

gruntowne remonty i modernizacje, powstają także nowe muzea.
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Muzyka

Koszty budowy obiektu wyniosły 296,5 mln zł, z czego unijne dofi nansowanie to 143,7 mln zł.

44,8 mln zł / 37,8 mln zł

Znaczne możliwości w życie kulturalne Wrocławia i Dolnego Śląska wniosło Narodowe Forum 

Muzyki. Instytucja, którą współprowadzą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gmina 

Wrocław i Województwo Dolnośląskie, jest operatorem nowoczesnego wielofunkcyjnego 

gmachu koncertowego. 

Budynek spełnia najnowocześniejsze standardy akustyczne i architektoniczne. Mieści wielką salę koncertową 

(1, 8 tys. miejsc siedzących), kinową i widowiskową, a ponadto trzy sale kameralne, przestrzeń wystawienniczą, 

pomieszczenia konferencyjno-biurowe,  studio nagrań oraz bibliotekę. 

NFM organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych: Orkiestry Symfonicznej 

NFM, NFM Leopoldinum – Orkiestry Kameralnej, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Chóru NFM, Polskiego 

Narodowego Chóru Młodzieżowego, Chóru Chłopięcego NFM, Lutosławski Quartet, LutosAir Quintet, NFM 

Ensemble, Polish Cello Quartet, NFM Tria Smyczkowego Leopoldinum. Większość z nich mogła zostać utworzona 

właśnie dzięki powstaniu NFM. Zaowocowało ono również powstaniem nowych, atrakcyjnych w formule festiwali 

- obecnie Narodowe Forum Muzyki koordynuje dziewięć międzynarodowych wydarzeń: Międzynarodowy 

Festiwal Wratislavia Cantans, Jazztopad, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Forum Musicum, 

Leo Festiwal, Akademia Muzyki Dawnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Singing Europe.

Działalność instytucji obejmuje liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (m.in. Akademia Chóralna, 

Singing Europe, Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato). Nie brakuje także inicjatyw skierowanych do dorosłych, 

propagujących udział w życiu kulturalnym, m.in. Chór Melomana. 

Narodowe Forum Muzyki jest jedną z najważniejszych instytucji tworzących program Wrocław 2016 – Europejska 

Stolica Kultury.



Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze 

Polskim we Wrocławiu

23,8 mln zł / 2,7 mln zł 

Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego 

im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy - Zdroju na potrzeby 

Międzynarodowego Centrum Konferencyjno-

-Kulturalnego

9,9 mln zł / 323,6 tys. zł 
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Teatr Capitol we Wrocławiu

113,4 mln zł / 82,9 mln zł

Rozbudowa Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze

10,7 mln zł / 7,5 mln zł

Teatry

124,2 mln zł warte są inwestycje dotyczące remontów dolnośląskich teatrów. 

90,5 mln zł stanowiło dofi nansowanie unijne. Dzięki temu artyści zyskali lepsze warunki 

pracy, a publiczność może ich podziwiać w wygodnych salach.

W ramach Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury 

dolnośląskich teatrów przekazano 

dotacje w wysokości 3,7 mln zł
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Szkoły artystyczne i uczelnie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad szkolnictwem artystycznym 

wszystkich szczebli i uczelniami artystycznymi. Ich sukces dydaktyczny i kulturotwórczy zależy 

w dużej mierze od prowadzonych inwestycji budowlanych, których celem jest stworzenie 

obiektów na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie szkoły i uczelnie artystyczne są systematycznie 

rozbudowywane, remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt, zarówno dzięki dotacjom 

unijnym, jak i z budżetu resortu.

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności  

53,5 mln zł / 38,7 mln zł  

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu  

41,1 mln zł / 23,6 mln zł 

Dofi nansowane dzięki środkom unijnym inwestycje są warte 232,6 mln zł, 

a wsparcie UE stanowi 160,7 mln zł.
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Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą

49,4 mln zł/ 30,5 mln zł  

Budowa nowego budynku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

54,5 mln zł / 45,7 mln zł

Na projekty infrastrukturalne 

dolnośląskie szkoły i uczelnie 

artystyczne od 2008 r. 

otrzymały od resortu kultury 

11,2 mln zł

Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 

w mniejszych miastach. 

Od 2008 r. w woj. dolnośląskim powstały: 

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Rzemiosł 

Artystycznych w Jeleniej Górze

Szkoła Muzyczna I stopnia w Witowicach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelinie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzebnicy

Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Wrocław na rok staje się kulturalnym centrum naszego kontynentu. Otrzymał tytuł 

w wyniku rywalizacji, do której przystąpiło 11 polskich miast. Dwuetapowy konkurs w 2011 r. 

przeprowadziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W programie artystycznym znalazło się ponad tysiąc wydarzeń, które opracowali kuratorzy zajmujący się 

architekturą, fi lmem, literaturą, muzyką, sztukami wizualnymi, teatrem, performance oraz operą. Wśród 

najważniejszych znalazły się m.in. wręczenie Europejskich Nagród Filmowych oraz międzynarodowy festiwal 

teatralny Olimpiada Teatralna. Wrocław będzie też Światową Stolicą Książki UNESCO. Program uzupełniają 

projekty społeczne i edukacyjne, których celem jest zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców stolicy 

Dolnego Śląska.

Idea ESK rozwija się nieprzerwanie od 1985 roku i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw 

Komisji Europejskiej. Kultura jest bowiem doskonałym narzędziem dla realizacji idei integracji, a projekty 

realizowane w ramach ESK oddają ducha wspólnoty oraz współistnienia różnorodnych kultur w Europie.

Zwiększenie atrakcyjności Polski, regionu Dolnego Ślą-

ska i Wrocławia na tle Europy, a także kompleksowa 

prezentacja polskiej kultury na arenie międzynarodo-

wej to jeden z najważniejszych celów rządowego pro-

gramu „Europejska Stolica Kultury 2016”. Uchwałę w tej

 sprawie przyjęto na wyjazdowym posiedzeniu Rady 

Ministrów we Wrocławiu 28 lipca 2015 r.  

Dokument przewiduje, że MKiDN wesprze projekty or-

ganizowane w ramach ESK kwotą 99 mln zł (96 mln zł ma 

być przekazywane w ciągu 2016 r., a 3 mln zł – w 2017 r.). 

Resort kultury już wcześniej przekazał NFM dotację wy-

sokości 20 mln zł na organizację przygotowań do ob-

chodów ESK 2016.

Bogdan Zdrojewski (Minister KiDN w latach 2007-2014) podczas 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę OSM 
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

stro
na 15     |     dział w

yb
rane w

yd
arzenia artystyczne d

o
fi nanso

w
ane p

rzez M
K

iD
N

      |    w
o

jew
ó

dztw
o

 d
o

lno
śląskie    |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

sztuki wizualnemuzykafi lm teatr

Biennale Sztuki Mediów WRO 

2,2 mln zł

Największe tego typu wydarzenie w Polsce, 

zaliczane do wiodących i najbardziej wpływowych 

międzynarodowych przeglądów sztuki mediów.

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski 

w Dusznikach-Zdroju  

3,5 mln zł

Odbywa się corocznie, nieprzerwanie od 1946 

roku. Najstarszy festiwal pianistyczny na świecie, 

najstarszy festiwal muzyczny w Polsce. Występują na 

nim najwybitniejsi pianiści z całego świata, laureaci 

prestiżowych konkursów.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile 

NOWE HORYZONTY 

3,6 mln zł

Program wypełniony jest głównie produkcjami 

europejskimi, kinem eksperymentalnym, fi lmami 

mistrzów i młodych zdolnych twórców. Ważnym celem 

imprezy jest edukacja fi lmowa oraz przedsięwzięcia 

adresowane do młodych osób z branży fi lmowej.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

DIALOG – WROCŁAW

2,7 mln zł

Jego celem jest wspieranie współpracy teatrów 

na skalę światową oraz przekonanie widzów, że teatr 

jest nowoczesną dziedziną sztuki, obejmującą bieżące 

tematy przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie mediów i komunikacji. 
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MFF Nowe Horyzonty Dzikie historie na Rynku we Wrocławiu, MFT Dialog  Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju Biennale WRO2015, Maciej Markowski

Promocja, wspieranie i popularyzacja wartościowych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografi i 

oraz sztuk wizualnych – to zadania, które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może realizować 

dzięki Programowi „Wydarzenia artystyczne”. W województwie dolnośląskim dofi nansowanie otrzymały 

392 projekty na łączną kwotę: 44 736 887 zł. 
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

Bolesławiec: Festiwal Blues nad Bobrem  

Chojnów: Festiwal tkactwa i rękodzieła artystycznego 

Duszniki-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Chopinowski 

Głogów: Festiwal w okolicach Pięciu Muz – Weekend 

Qulturalny

Głogowski Przegląd Kultury Polskiej „KRESY”

Głogowskie Spotkania Jazzowe

Jedlina-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

Kłodzko: Dolnośląski Festiwal Muzyczny

Hrabstwo Kłodzkie Czyli w Kraju Pana Boga

Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej 

i Kameralnej 

Wielcy Artyści Małemu Miastu

Kotla: „Stachuriada 2009”

Kudowa-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski 

Lądek-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Tańca – X Lądeckie 

Lato Baletowe

Lubin: Festiwal Pokazów Rytmicznych „Dziecko, muzyka 

i czary…”

Lubomierz: Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych

Łomnica: Konkurs Tradycji „Mała Wielkanoc” 

Michałowice: Festiwal Muzyki Teatralnej Piechowice

Piechowice-Michałowice: Festiwal Muzyki Teatralnej

Polanica-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Uzdrowiskowej MUZYKA ŚWIATA

Sobótka: Festiwal Słowian

Staniszów: Festiwal Muzykalia Staniszowskie – muzyka 

i sztuka w barokowym założeniu pałacowo-parkowym 

Szczawno-Zdrój: Międzynarodowy Festiwal Henryka 

Wieniawskiego  

Świdnica: Międzynarodowy Festiwal Bachowski 

Rzeźnia poetycka 

Żmigród: Przegląd Sztuki SURVIVAL 

Wystawy:

Centrum Sztuki Współczesnej w Staniszowie

Transformacje w sztuce: „Po drugiej stronie lustra” 

– cykl wystaw

Fundacja ART TRANSPARENT w Żmigrodzie 

Przegląd Sztuki SURVIVAL 

Festiwal „Sztuka po przejściach”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie 

„Obrona Głogowa w 1109 r.” Wystawa i imprezy 

towarzyszące 

XIII Głogowski Przegląd Kultury Polskiej „KRESY”

Wystawa stała „Głogowianie 1945”

„Wydrukowano w Głogowie. 300 lat głogowskiego 

drukarstwa”

„Skarb z Głogowa”

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Wystawa stała „Historia niecenia ognia”, z okazji obchodów 

50-lecia istnienia Muzeum Filumenistycznego

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 

Jubileuszowa wystawa „Drukarskie techniki zdobienia 

papierów i tkanin” 

Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim

Organizacja stałej wystawy pt. „Twórcy i dzieje unikalnego 

zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” 

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na 

terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 

30-lecie Muzeum Gross-Rosen: wystawa czasowa w Zamku 

Książ

Euro 2012: Herosi w pasiakach – nieznana historia piłki 

nożnej Rogoźnica

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

„Zegary mechaniczne popularne na Śląsku w XIX i XX wieku” 

„Z dziejów Kłodzka”

Muzeum Regionalne Jawor

Barokowy warsztat Michaela Leopolda Willmanna pod lupą

Wykorzystane w publikacji fotografi e pochodzą z archiwum MKiDN i instytucji podległych resortowi. 

Okładka: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu  


