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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę zabytków w kujawsko-pomorskiem 

MKiDN udzieliło 161 dotacji. 

Przeznaczyło na ten cel 

31,9 mln zł. 

Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich – kościołów, pałaców, 

zamków czy kamienic. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów, a więc ich 

ratowania, a nie tylko poprawiania wyglądu.

Toruń, katedra
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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. 

Wg danych GUS, największy udział w wydatkach na 

poziomie województwa mają muzea (27,4%), teatry 

(26,2%), biblioteki (12,9%) oraz fi lharmonie, orkiestry, 

chóry i kapele (12,6%).

W 2015 r. woj. kujawsko-pomorskie planuje 

przeznaczyć na kulturę 85,8 mln zł. 

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury. W woj. kujawsko-

-pomorskim, lokalne projekty uzyskały dotację resortu 

o łącznej wartości 76,8 mln zł.

Dzięki temu od lat organizowane są popularne 

festiwale, przeglądy, koncerty, warsztaty i wystawy. 

Przeprowadza się także remonty szkół artystycznych, 

bibliotek, domów kultury, kin czy teatrów, a obiekty 

zabytkowe odzyskują dawny blask.

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 49,7 mln zł, są to: 

Opera Nova w Bydgoszczy

Filharmonia Pomorska   

CSW Znaki Czasu w Toruniu

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 7 obiektów. Koszt tych inwestycji wynosił 

72 mln zł, a dofi nansowanie 29,2 mln zł. 

Grudziądz, pałac Opatek 

Mogilno, kościół pobenedyktyński

Lubostroń, pałac

Radzyń Chełmiński, zabezpieczenie i konserwacja murów w ruinach 
krzyżackiego zamku

Toruń, mury miejsckie

Toruńska starówka – ochrona i konserwacja 

dziedzictwa kulturowego UNESCO

36,8 mln zł / 17,7 mln zł

Celem inwestycji była ochrona 9 obiektów zespołu 

staromiejskiego, wpisanego w 1997 roku na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 

UNESCO. Projekt objął: cztery kościoły, obiekty 

należące do Muzeum Okręgowego (Kamienica pod 

Gwiazdą, Dom Kopernika, budynek przy ul. Św. Jakuba 

20A) i ich adaptację na cele kulturalne oraz utworzenie 

Muzeum Diecezjalnego w zaadaptowanej Kamienicy 

Mieszczańskiej. Przeprowadzono także kompleksowe 

remonty ceglanych murów obronnych, elewacji bram 

i baszt miejskich.



Kościoły

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego

Toruń, katedra

Toruń, kościół św. Jakuba

Zamarte, klasztor Karmelitów

Brodnica, kościół św. Katarzyny

Bydgoszcz, katedra

Chełmno, Kościół NMP

Skępe, krużganki klasztoru Bernardynów

Janikowo k. Inowrocławia, kościół

Kościelec k. Inowrocławia, kościół

Mogilno, kościół pobenedyktyński
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Toruń, katedra

Toruń, kościół św. Jakuba

Bydgoszcz, widok od strony południowo-wschodniej

Kościelec k. Inowrocławia, kościółChełmno, Kościół NMP, stalle w prezbiterium Toruń, kościół św. Jakuba

Toruń, katedra

Wybrane przykłady:



Domy 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. 

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków jest celem funkcjonującego w ramach Programów Ministra od 2012 r. 

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. Kujawsko-pomorskie placówki otrzymały na ten cel 1,9 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 Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Włocławku, Mogilnie i Toruniu.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury w woj. kujawsko-

-pomorskim MKiDN przekazało 

dotacje w wysokości prawie 

3 mln zł

Benefi cjent: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Nazwa zadania: Światło dla kultury

Kwota dotacji: 150 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 220 tys. zł

Rok realizacji: 2014

W ramach projektu zakupiono sceniczne urządzenia oświetleniowe, 

kurtynę i projektor multimedialny. Wszystkie zakupy są wyposaże-

niem nowej sali widowiskowej na ponad 400 miejsc, mieszczącej 

się w zabytkowym, przebudowanym przez Urząd Miasta Włocławek 

Browarze Bojańczyka, który w marcu 2014 roku stał się siedzibą nowo 

powstałej instytucji kultury.

Dzięki realizacji projektu uzyskano lepszą jakość prezentowanych 

przez Centrum Kultury „Browar B.” koncertów i przeglądów amator-

skiego ruchu artystycznego. Stworzono wykonawcom komfortowe 

warunki pracy na scenie, znacznie obniżono koszty imprez i posze-

rzono ofertę edukacji kulturalnej. Jest to jedyna sala we Włocławku, 

w której organizowane są duże koncerty.

W czerwcu tego roku, już po raz drugi w Centrum Kultury „Browar B.”, 

odbył się XXIV Finał Turnieju Poezji Śpiewanej organizowany we Wło-

cławku nieprzerwanie od 1992 r. w ramach Ogólnopolskiego Kon-

kursu Recytatorskiego. W dotychczasowych Finałach wzięło udział 

ponad 800 wykonawców z całej Polski, zorganizowano 55 koncertów 

i imprez towarzyszących, które obejrzało ponad 12 tys. widzów.

W roku 2015 Centrum Kultury „Browar B.” ponownie uzyskało dofi -

nansowanie w priorytecie Infrastruktura domów kultury na zakup wy-

posażenia nagłośnieniowego w ramach zadania pn. „Czyste dźwięki 

– zakup urządzeń nagłaśniających na potrzeby edukacji kulturalnej”. 

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zdjęcie sprzed zakupu oświetlenia (początek roku 2014)

Zdjęcia po zakończeniu prac (koniec 2014 roku):

Biblioteki

Dzięki temu 99 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 7,8 mln zł. 

Z programu co roku korzystają 143 placówki. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 336 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 136 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 1300 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 7 placówek kosztem 5,2 mln zł unowocześniono na wzór 

skandynawski i zachodnioeuropejski.

W sumie, na poprawę 

infrastruktury bibliotek 

od 2008 r. resort w woj. 

kujawsko-pomorskim 

przeznaczył 6,6 mln zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. J. Wojciechowskiego

Kwota dofi nansowania 1 mln zł



Dzięki środkom unijnym wyremontowana została 

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Inwestycje były warte 12,3 mln zł, 

a wsparcie UE stanowiło 4,2 mln zł.
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Szkoły artystyczne i uczelnie Muzea

Na projekty infrastrukturalne szkoły i uczelnie 

artystyczne od 2008 r. otrzymały od resortu 

kultury prawie 4,5 mln zł

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.
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Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycznie 

rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

Od 2008 w woj. kujawsko-pomorskim powstały:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Solcu Kujawskim

Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego 

na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

21,3 mln zł / 9,4 mln zł

Wyspa Młyńska (obok Starego Rynku) stanowi 

najstarszy i najlepiej zachowany teren historyczny 

Bydgoszczy, a równocześnie unikatowy układ 

przestrzenno-krajobrazowy, objęty w całości ścisłą 

ochroną konserwatorską. Celem projektu była 

OPERA NOVA w Bydgoszczy to jedyny teatr 

operowy na terenie Kujaw i Pomorza, należy 

do najważniejszych instytucji artystycznych 

regionu.

W 2012 r. instytucja zyskała nowe zaplecze 

inscenizacyjne. Na jego budowę MKiDN 

przekazało 545,9 tys. zł. Koszt 

całkowity inwestycji współfi nansowanej 

przez UE to 3,9 mln zł.

Ponad 2 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 

na wsparcie 23 wydarzeń muzealnych i wystaw 

w województwie kujawsko-pomorskim.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Przebudzenie – siódmy wymiar

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi 

w Grudziądzu

Wystawa Ks. dr Władysław Łęga – badacz Pomorza, 

patron muzeum

renowacja znajdującego się tam zabytkowego 

kompleksu obiektów oraz ich adaptacja na cele 

działalności Muzeum Okręgowego im. Leona 

Wyczółkowskiego.

Inwestycja objęła: najstarszy (pochodzący z XVII w.) 

i najcenniejszy budynek na Wyspie, a także Biały 

Spichrz, Dom Młynarza, Czerwony Spichrz oraz 

Kamienicę z 1899 r.



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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muzyka fi lm teatr

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. I. J. Paderewskiego – Bydgoszcz

840 tys. zł

Organizowany cyklicznie, co trzy lata; następna, 

10. edycja odbędzie się w 2016 r. W konkursie mogą 

brać udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni 

w latach 1984-2000. Przesłuchania konkursowe są 

otwarte dla publiczności i zostaną przeprowadzone 

w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. 

F. Nowowiejskiego oraz Filharmonii Pomorskiej 

im. I. J. Paderewskiego.

Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich 

PROBALTICA – Toruń

730 tys. zł

Jego celem jest popularyzacja kultury krajów leżących 

nad Bałtykiem oraz tworzenie idei współpracy 

kulturalnej między nimi. Nurtem wiodącym jest 

muzyka oraz sztuki plastyczne. Festiwal odbywa się 

od roku 1991.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych CAMERIMAGE –Bydgoszcz

4,7 mln zł 

Celem imprezy jest promowanie autorów zdjęć 

fi lmowych i innych twórców mających wpływ na efekt 

wizualny fi lmu oraz propagowanie ambitnej kultury 

wizualnej, której nośnikiem jest fi lm. W ramach 

pokazów prezentowane są zarówno produkcje 

komercyjne, jak i niskobudżetowe, niezależne, 

fabularne i dokumentalne, realizowane w rozmaitych 

technikach, których cechą wspólną jest wysoki 

poziom artystyczny. Festiwal prezentuje zarówno 

prace studentów, debiutantów i młodych twórców, 

jak i ukształtowanych już artystów, które powstawały 

na całym świecie.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” – Toruń

2 mln zł 

Organizowany od 1991 r. jest najstarszą cykliczną 

imprezą teatralną w Polsce o tak szerokim zasięgu. 

Jego celem jest wybór, prezentacja i promowanie 

najnowszych zjawisk teatralnych z państw Europy 

Środkowej i Wschodniej oraz ich konfrontacja 

z teatrem z Europy Zachodniej, czasem także z innych 

kontynentów. „Kontakt” koncentruje się szczególnie 

na dokonaniach najciekawszych młodych reżyserów: 

debiutowało tu wiele dzisiejszych gwiazd. Dla 

większości zagranicznych inscenizatorów Toruń jest 

pierwszym teatralnym przystankiem w Polsce.

Zheeyoung Moon, zwyciężczyni IX Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego

PROBALTICA 2015 Orkiestra Symfoniczna z Lwowa Camerimage market MFT Mewa w reż. Oskarasa Koršunovasa

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

oraz sztuk wizualnych – to zadania, które ministerstwo kultury może realizować dzięki Programowi „Wydarzenia 

artystyczne”. 

W województwie kujawsko-pomorskim 

dofi nansowanie otrzymało 145 projektów 

na łączną kwotę 17 439 835 zł
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Barcin: 

Przy oczku – niedzielne spotkania z muzyką

Brodnica: 

Muzyczny Camping

Ciechocinek: 

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnych „Impresje 

Artystyczne ” 

Grudziądz: 

Poetycka Noc Muzeów pamięci Ryszarda Milczewskiego 

-Bruna – grudziądzka edycja Europejskiej Nocy Muzeów

Inowrocław: 

„Kuszenie Herbertem...” – obchody Roku Zbigniewa 

Herberta w regionie inowrocławskim 

Rok Chopinowski w stolicy Czarnych Kujaw

Lipno: 

Przegląd Twórczości Filmowej Pola i inni

Mrocza: 

Fryderyk Chopin na Krajnie 

Solec Kujawski: 

Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 

Inspirowanych Poezją Zbigniewa Herberta 

Europejski Przegląd Małych Form Teatralnych Osób 

Niepełnosprawnych „Terapia Śmiechem” 

Strzelno: 

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Konkurs literackiej twórczości dzieci i młodzieży

Szafarnia: 

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny dla Dzieci 

i Młodzieży

Szubin: 

Festiwal Centrum Rozproszonej Energii

Świecie: 

„NaDęty Chopin”

Przebudzenie – Reaktywacja / Miasto Świecie – nowe 

spojrzenie

Więcbork: 

Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Pobocza”

Włocławek: 

„Mój świat – moje życie” Prezentacje Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych

Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy

Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

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

Okładka: Toruń, mury miejskie


