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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę zabytków w województwie łódzkim 

MKiDN udzieliło 133 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

23,6 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.

Poddębice, pałac Piotrków Trybunalski, fara św. Jakuba

133 dotacje

23,6 mln zł
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Sala koncertowa do celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi 

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. łódzkie planuje przeznaczyć 

na kulturę 73,2 mln zł.
Lokalne projekty w latach 2008-2015 uzyskały 

od ministerstwa dotacje o łącznej wartości 

96,8 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.  

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest resort kultury wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 7 obiektów. Koszt tych inwestycji 

wynosił 196,3 mln zł, a dofi nansowanie 

– 101,2 mln zł. 

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 41 mln zł, są to: 

Łódzkie Centrum Filmowe

Wytwórnia Filmów Oświatowych 

Muzeum Sztuki 

Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu 

architektury drewnianej miasta Zgierza

6,2 mln zł / 5,3 mln zł. 



Czarnocin

Klonowa

Mniszków

Rogów

Sulmierzyce

Zduny

Żarnów

Kościoły

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego.

Boguszyce k. Rawy Mazow., polichromie w kościele 

św. Stanisława

Brzeziny, kościół Podwyższenia Krzyża Św.

Gidle, kościół Dominikanów

Inowłódz, kościół św. Idziego

Lgota Wielka, kościół św. Klemensa

Łowicz, kościół popijarski 

Piotrków Trybunalski, kościół farny św. Jakuba

Warta, kościół Bernardynów

Biblioteki

W efekcie – 33 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 9,5 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 177 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się prawie 381 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 75 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 309 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka+ 8 placówek kosztem 6,4 mln zł zmieniło się 

w nowoczesne miejsca na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich 

i zachodnioeuropejskich.
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W sumie, na rozwój 

infrastruktury bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

8 mln zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie

Kwota dofi nansowania 709 000,00 zł

Brzeziny, krypty w kościele Podwyższenia Krzyża Św.

Wybrane przykłady:

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają:

Sulejów, kościół i klasztor Cystersów



Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego 

w Krośniewicach 

„Jerzy Dunin-Borkowski – kolekcjoner, twórca 

Muzeum w Krośniewicach”

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Meandry historii – z prądem czy pod prąd? Historia 

wskaże Ci drogę. Modernizacja wystawy stałej 

Muzeum w Polichnie

Wystawa „Historia miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Modernizacja stałej wystawy archeologicznej

Modernizacja stałej ekspozycji etnografi cznej

Łodzi

Piotrkowie Trybunalskim

Silnicy

Wieluniu

Wieruszowie

Fundacja Urban Forms w Celestynowie 

Festiwal Galeria Urban Forms 

Stowarzyszenie Działań Artystycznych „Galeria Off ” 

w Piotrkowie Trybunalskim

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” 

Muzeum w Łowiczu 

Modernizacja stałej wystawy etnografi cznej Muzeum 

w Łowiczu 

Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego 

w Radomsku 

Modernizacja stałej wystawy historycznej 

Domy kultury Muzea 
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Domy kultury aktywizują społeczność lokalną i stanowią miejsce integracji 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 stanowi cel funkcjonującego w ramach Programów Ministra od 2012 r. 

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. Łódzkie placówki otrzymały na ten cel 3,3 mln zł, które pomogły 

im unowocześnić się. Dzięki temu głównie mieszkańcy mniejszych miejscowości uzyskali dostęp do edukacji 

kulturalnej i artystycznej w zmodernizowanych, przyjaznych obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

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, łódzkie placówki przechodzą remonty 

i modernizacje.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury w woj. łódzkim 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 5,8 mln zł

Dzięki dotacjom z budżetu Programów 

Ministra na poprawę infrastruktury 

i zakup kolekcji łódzkie muzea 

otrzymały od 2008 r. 3,1 mln zł

Benefi cjent: Wieluński Dom Kultury

Nazwa zadania: Europejskie Centrum Kultury, Dialogu 

i Pojednania w Wieluniu – przebudowa i rozbudowa Kina-Teatru 

Syrena

Kwota dotacji: 950 000 zł (570 000 zł w 2013 r.; 380 000 zł w 2014 r.)

Całkowity koszt zadania: 7 570 000 zł

Rok realizacji: 2013-2014

Opis zadania: Zadanie zrealizowane w trybie dwuletnim polegało na 

dobudowie dwukondygnacyjnej komunikacji pionowej oraz rozbudo-

wie trzech kondygnacji budynku o dodatkowe pomieszczenia dydak-

tyczne, administracyjne, magazyny i sanitariaty, a także przebudowie 

sali multimedialno-konferencyjno-kinowej wraz z holem głównym, 

schodami i szatnią, uwzględniającej przystosowanie dla osób niepeł-

nosprawnych. Zakupiono także sprzęt oświetleniowy sceny i widowni. 

Zadanie stanowiło kontynuację prac rozpoczętych w roku 2012.

W wyniku rozbudowy połączono ze sobą skrzydła budynku i udostęp-

niono nowe pomieszczenia dydaktyczne, co poszerzyło działalność 

benefi cjenta oraz dostosowało obiekt do obowiązujących przepi-

sów. Kino-Teatr Syrena w Wieluniu jest jedynym tego typu obiektem 

w południowej części województwa łódzkiego. Najbliższe kino i teatr 

znajdują się w odległości 70 kilometrów. Sala, mogąca pomieścić po-

nad 400 osób, jest jedyną tego typu salą w promieniu 50 kilometrów.

W wyremontowanym budynku kontynuowana jest inicjatywa pod na-

zwą „Wieluńska Scena Teatralna”, która co roku umożliwia mieszkań-

com Wielunia i okolic obejrzenie spektakli teatralnych, operowych 

i operetkowych, realizowanych m.in. we współpracy z Teatrem Wiel-

kim w Łodzi. W roku 2011 Kino-Teatr Syrena, w ramach „Wieluńskiej Sce-

ny Teatralnej” oraz spektakli organizowanych dla szkół, przyjął około 

10 000 widzów.

Obiekt przed rozbudową

Obiekt po zakończeniu inwestycji

stro
na 7     |     dział m

uzea     |    w
o

jew
ó

dztw
o

 łó
d

zkie     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

Modernizacja i adaptacja XIX-wiecznego budynku 

pofabrycznego dla Muzeum Sztuki w Łodzi  

Kwota dofi nansowania 54,4 mln zł / 3 mln

4,2 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 37 wystaw i wydarzeń muzealnych na terenie 

województwa łódzkiego.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Zmodernizowane obiekty znajdują się w: 
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Szkoły artystyczne i uczelnie

Na projekty infrastrukturalne łódzkie szkoły i uczelnie artystyczne 

od 2008 r. otrzymały od resortu kultury ponad 9 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 łódzkie szkoły i uczelnie artystyczne 

są systematycznie rozbudowywane, remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt, 

zarówno dzięki dotacjom unijnym, jak i z budżetu resortu.

Sala koncertowa do celów dydaktycznych Akademii 

Muzycznej w Łodzi 

39,4 mln / 25,5 mln zł

Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi 

34,5 / 29,3 mln zł

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi – Uczelniane 

Centrum Dydaktyki Nowych Mediów   

21,5 / 18,1 mln zł 

Nowoczesna przestrzeń koncertowa w Pałacu Karola 

Poznańskiego / Akademia Muzyczna im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

17,7 / 17,7 mln zł

Środki europejskie umożliwiły przeprowadzenie dużych inwestycji:

Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 
w mniejszych miastach. Od 2008 r. w regionie powstały: Liceum Plastyczne w Tomaszowie 
Mazowieckim i Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Łowiczu.
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W Łodzi powstanie Narodowe 

Centrum Kultury Filmowej 

Łódź w dziedzinie kultury fi lmowej ma bogaty 

i wyjątkowy dorobek, który stanowi istotny składnik 

jej aktualnej strategii dalszego rozwoju. Wystarczy 

wspomnieć tak zasłużone instytucje jak: Szkoła Filmowa 

w Łodzi czy legendarna Wytwórnia Filmów Fabularnych.

Centrum będzie organizować wystawy, warsztaty, 

projekcje fi lmowe, ma też promować wiedzę na temat 

polskiej kultury fi lmowej. Instytucja będzie gromadzić 

i prezentować dorobek artystyczny najwybitniejszych 

twórców polskiego fi lmu. 

PWSFTviT w Łodzi



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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muzyka sztuki wizualne taniec
projekt 
interdyscyplinarny

Tansman – Międzynarodowy Festiwal i Konkurs 

Indywidualności Muzycznych – Łodź

1,4 mln zł

Punktem wyjścia dla programu kolejnych edycji 

jest dorobek patrona przedsięwzięcia, Aleksandra 

Tansmana, poszukującego w muzyce, sztuce, 

kulturze, życiu wartości zdolnych opierać się czasowi, 

uniwersalnych, służących rozwojowi człowieka, 

społeczeństwa i światowego dziedzictwa kulturowego.

Międzynarodowy Festiwalu Designu w Łodzi 

– Łódź Design Festival

1,3 mln zł

Festiwal powstał 9 lat temu. Obecnie jest 

najważniejszym w Polsce wydarzeniem związanym 

z projektowaniem o randze międzynarodowej. 

Wyróżnia go dynamiczny charakter, świeżość 

w spojrzeniu na sztukę projektowania, ciekawe 

aranżacje wystaw w fabrycznych łódzkich halach 

i wiele wydarzeń towarzyszących. 

Festiwal Łódź Czterech Kultur – Łódź

1,1 mln zł 

Coroczne interdyscyplinarne wydarzenie artystyczno-

-społeczne, łączące sztukę wysoką z szerokim 

udziałem publiczności. Nawiązuje do mitu 

założycielskiego Łodzi – miasta stworzonego przez 

Polaków, Niemców, Rosjan i Żydów, którego ideą jest 

upowszechnianie otwartości na inne narody i kultury. 

W warstwie światopoglądowej jest kontynuacją 

Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, którego 

inauguracyjna edycja miała miejsce w 2002 roku. 

Festiwal ma miejsce głównie w otwartej przestrzeni 

publicznej, stawiając tym samym na rewitalizację tejże 

przestrzeni poprzez sztukę, jednocześnie oferując 

możliwość bezpłatnego udziału we wszystkich 

wydarzeniach, co ma służyć wzmocnieniu identyfi kacji 

jego mieszkańców.

Łódzkie Spotkania Baletowe

850 tys. zł  

Cykliczne wydarzenie taneczne – biennale, które 

odbywa się od ponad 45 lat. Stał się największą 

i najbardziej prestiżową imprezą baletową w Polsce. 

Jego ideą jest upowszechnianie sztuki baletowej 

i aktualnych osiągnięć choreografi cznych, zarówno 

na polu tańca klasycznego, jak i różnorodnych 

nurtów tańca współczesnego. Służy także wymianie 

kontaktów oraz doświadczeń między samymi 

artystami, reprezentującymi odmienne style i techniki. 

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 łódzkim dofi nansowanie 

otrzymało 215 projektów na łączną kwotę 

19 313 739 zł



Kutno: 

Festiwal „Złoty Środek Poezji” 

Łowicz: 

Bliżej Herberta – Ogólnopolski konkurs literacki 

„Pan Cogito we współczesnym świecie”

Między słowami. Przegląd twórczości współczesnych 

pisarzy polskich

Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne 

„O Łowicki Pasiak”

Opoczno: 

Festiwal Opoczno Folk Attack II. Zagraj mi muzykancie 

Pabianice: 

Jesień Herbertowska 

Piotrków Trybunalski: 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje”

Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego

Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych 

Poddębice: 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 

„Złoty Puzon”  

Radomsko: 

Różewicz Open Festiwal 

Rawa Mazowiecka: 

Międzynarodowy Festiwal Bluesowy Noc Bluesów 

Sieradz: 

Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej 

„Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” 

Skierniewice: 

Poszukiwanie Alternatywy  

Przystanek Kultura  

Tomaszów Mazowiecki: 

Młodzi Wirtuozi – młodzieżowy konkurs 

na skrzypce solo 

Wieruszów: 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Rozmaitych 

„Tratwa Kultur” 

Celestynów, Ozorków: 

Festiwal Galeria Urban Form 

Sieradz, Tubądzin: 

Muzyczna jesień w Tubądzinie
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

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

Okładka: Sala koncertowa dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi 


