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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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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. lubelskie planuje przeznaczyć 

na kulturę 116 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury. 

Na Lubelszczyźnie, od 2008 r. lokalne projekty 

uzyskały dotację resortu o łącznej wartości 

81,6 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  

ministerstwo kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 16 obiektów. Koszt tych inwestycji 

wynosił wynosił 260,1 mln zł, a dofi nansowanie 

– prawie 160 mln zł. 

Ośrodek Praktyk Teatralnych w Gardzienicach 



Inne Brzmienia Art & Music Festival, 
Lublin 
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Inne Brzmienia Art & Music Festival, Lublin

Jedna z trzech odsłon organizowanego od 2013 r. festiwalu Wschód Kultury. Celem imprezy jest integracja 

środowiska artystycznego miast Polski wschodniej: Lublina, Białegostoku i Rzeszowa oraz artystów krajów 

Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ideą jest wspólne 

odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. 

Muzycznym propozycjom festiwalu towarzyszą plenery, warsztaty i wystawy fotografi czne oraz  projekty 

artystyczne w przestrzeni miejskiej.

Ważny fi lar festiwalu Inne Brzmienia stanowią najciekawsze zespoły z krajów Partnerstwa Wschodniego. 

Program obfi tuje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej. 

Najmłodsi mogą uczestniczyć w przygotowanych specjalnie z myślą o nich Małych Innych Brzmieniach.

Wschód Kultury jest rozszerzeniem Europejskiego Stadionu Kultury, który w związku z przygotowaniami 

do EURO 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie, a w 2012 r. również w Lublinie podczas 

„Nocy Kultury”. Wpisuje się on w cele, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, Partnerstwa Wschodniego. 

Festiwal jest współorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury, ze wsparciem fi nansowym Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacja: 2,3 mln zł



Radzyń Podlaski, pałac

Zabytki

Na ochronę lubelskich zabytków MKiDN udzieliło

86 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

18,8 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. 

86 dotacji

18,8 mln zł
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Kazimierz Dolny, kamienica Celejowska



stro
na 5     |     dział zab

ytki      |     w
o

jew
ó

dztw
o

 lub
elskie     |     D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Ruiny zamku w Janowcu, fragment elewacji południowej 

Hrubieszów, dworek Du Chateau

Ruiny zamku w Janowcu, obecny stan zachowania oryginalnych tynków 
i koron murów

Biała Podlaska, wieża bramna zamku Radziwiłłów
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Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa 

31,1 mln zł / 24,8 mln zł
Projekt dotyczył rewitalizacji, konserwacji, renowacji i remontu zabytkowych obiektów sakralnych 

zlokalizowanych w 8 miejscowościach:

Kościół parafi alny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem

Stróża k. Kraśnika, kaplica św. Trójcy

 Kościół parafi alny p.w. Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu

Kościoły

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego.

Czemierniki, kościół

Hrebenne, cerkiew grekokatolicka

Kraśnik, kościół Wniebowzięcia NMP

Lublin, kościół pobrygidkowski Wniebowzięcia NMP

Stróża k. Kraśnika, kaplica św. Trójcy

Wybrane przykłady:
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Kościół parafi alny p.w. Św. Klemensa i Św. Małgorzaty w Klementowicach

Kościół parafi alny p.w. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą

Kaplica p.w. Nawiedzenia NMP w Polanówce

Kościół parafi alny p.w. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława BM 
w Piotrawinie i Kaplica Św. Stanisława BM

Kościół parafi alny p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu 
Dolnym i Kościół św. Anny z otoczeniem

Kościół parafi alny Św. Wojciecha w Wąwolnicy i Kaplica NMP
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Renowacja zabytkowych cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów.  

7,2 mln zł / 7 mln zł

Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej p.w. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP 

w Wisznicach 

778 tys. zł / 104 tys. zł

Chełm – rewitalizacja zabytkowej cerkwi p.w. św. Jana Teologa wraz z otoczeniem 

3,9 mln zł / 792 tys. zł 

Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja oraz digitalizacja zbiorów 

z zabytkowych cerkwi 

15,1 mln zł / 12,8 mln zł

Projekt zakładał prace w:

•  cerkwi św. Mikołaja w Białowieży (z ikonostasem z chińskiej porcelany – jednym z dwóch tego rodzaju 

zabytków w Europie)

•  cerkwi Ikony Matki Bożej Radości Wszystkich Strapionych na św. Górze Grabarce

•  cerkwi Opieki Matki Bożej w Kobylanach

•  cerkwi Opieki Matki Bożej w Sławatyczach

•  cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie

•  cerkwi Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie ( jedna z dwóch na świecie cerkwi prawosławnych o trzynastu kopułach)

•  cerkwi św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim

Cerkiew p.w. św. Jana Teologa w Chełmie Cerkiew unicka p.w. Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach 



Biblioteki

W efekcie 205 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył 9,6 mln zł. 

Z programu co roku korzysta ponad 222 placówki. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się prawie 413 tys. książek. 

Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 82 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 394 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 27 placówek zostało unowocześnionych w nowoczesne 

miejsca na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. 

Koszt inwestycji wyniósł 16,4 mln zł.
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W sumie, na rozwój 

infrastruktury bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wys. 

17,6 mln zł

Adamów

Dorohusk

Dzwola

Firlej

Jabłoń

Józefów

Kock

Krzczonów

Lubartów

Lubycza 
Królewska

Modliborzyce

Obsza

Opole Lubelskie

Ostrów Lubelski

Radzyń Podlaski

Ryki

Stężyca

Strzyżewice

Tomaszów 
Lubelski

Urszulin

Wyryki

Zakrzówek

Żyrzyn

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku

Kwota dofi nansowania 1 081 530 zł
Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają:



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. Lubelskie placówki otrzymały na ten cel 2,4 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 Dołhobyczowie, Lublinie, Łukowie, Stoczku Łukowskim i Zakrzówku.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury w lubelskiem MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

prawie 3,5 mln zł

Benefi cjent: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia na potrzeby 

prowadzonej działalności kulturalnej przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Wojciechowie

Kwota dotacji: 20 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 30 tys. zł

Rok realizacji: 2014

Zadanie polegało na zakupie wyposażenia do pracowni warsz-

tatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie. Zaku-

piono: sprzęt muzyczny (perkusja, pianino cyfrowe oraz gitara 

elektryczna), sprzęt komputerowy (laptop), urządzenie do 

suszenia i wypieku wyrobów z masy solnej oraz kserokopiarkę. 

Dzięki zrealizowanym zakupom wzbogacono ofertę zajęć mu-

zycznych oraz doposażono działającą przy ośrodku kultury or-

kiestrę dętą. Laptop posłuży m.in. do realizowanych w ośrodku 

zajęć z edukacji dziennikarskiej. Natomiast dzięki urządzeniu 

do suszenia i wypiekania wyrobów z masy solnej usprawnio-

no zajęcia warsztatowe pod nazwą „Podkowa z masy solnej”. 

Centrum kultury

Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum 

działań artystycznych w Lublinie

38,4 mln zł / 15,2 mln zł

Kserokopiarka natomiast usprawniła codzienną pracę ośrod-

ka kultury. Siedzibą Ośrodka Kultury w Wojciechowie jest 

średniowieczna Wieża Ariańska. Jednym z priorytetowych 

działań ośrodka są organizowane corocznie od 1984 roku Ogól-

nopolskie Warsztaty Kowalskie. Ośrodek kształci młode osoby 

w zakresie kowalstwa artystycznego i użytkowego.
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Muzea

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji 

lubelskie muzea otrzymały od 2008 r. prawie 
1,2 mln zł

Utworzenie Muzeum Fortyfi kacji i Broni w obrębie 

Bastionu III i Arsenału w Zamościu

26,9 mln zł/ 19,4 mln zł

Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu 

Zamkowego w Kazimierzu Dolnym

6,9 mln zł / 989,1 tys. 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, lubelskie placówki przechodzą gruntowne 

remonty i modernizacje, powstają także nowe muzea.

Inwestycje przeprowadzone w muzeach dzięki wsparciu środków europejskich są warte 34 mln zł, 
z czego dofi nansowanie wynosiło 20,5 mln zł.



Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Sztuka francuska XVIII-XX wieku – wystawa

„... zaczęło się w Kozłówce (1944-2014) – historia dokonań 
pierwszego muzeum w powojennej Polsce”

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym 

„Vasa Sacra” – wystawa naczyń liturgicznych kościołów 
chrześcijańskich XII-XIX w.

Chaim Goldberg. Powrót do Kazimierza nad Wisłą

„W synagodze i w domu” – wystawa sreber żydowskich

Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 

w Chełmie

Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu 
chełmskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

Świdnik – miasto wolności i marzeń

Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Kobiety Kraszewskiego – portret literacki i nie tylko

Krasnobrodzki Dom Kultury

Zdzisław Witwicki – Ilustracje 

Muzeum Zamojskie w Zamościu

Od Horodła do Horodła, Zamość

Sztuka i kultura Ormian w Rzeczypospolitej

Poleskie Stowarzyszenie Folklorystyczne we Włodawie

XVIII Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem

Muzeum Regionalne im dr. Janusza Petera 

w Tomaszowie Lubelskim

Wystawa muzealna „Kurhany kultury ceramiki sznurowej 
na Grzędzie Sokalskiej. Dwadzieścia lat badań wraz 
z drukiem katalogu oraz przygotowanie do druku 
monografi i kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie 
Sokalskiej pod red. naukową prof. Jana Machnika”

Wystawa „Czerwień – gród między Wschodem 

a Zachodem’
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Teatry

99,3 mln zł warte są inwestycje dotyczące remontów lubelskich teatrów. Ponad 54 mln zł 
stanowiło dofi nansowanie unijne. Dzięki temu artyści zyskali lepsze warunki pracy, 

a zgromadzona na widowni publiczność może ich podziwiać w wygodnych salach.

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

24,8 mln zł / 18,5 mln zł

W ramach Programów Ministra na poprawę 

infrastruktury lubelskich teatrów przekazano 

dotacje w wysokości 615 tys. zł

3,2 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 47 wydarzeń muzealnych i wystaw na terenie 

województwa lubelskiego.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:
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Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach

18,8 mln zł / 15,9 mln zł

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie 

oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

55,6 mln zł / 20 mln zł 

Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycznie 

rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

Od 2008 w woj. lubelskim powstały: 

Liceum Plastyczne w Janowcu 

Szkoła Muzyczna I stopnia we Włodawie

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 obiek-

tów na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie są one remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt.

Na projekty infrastrukturalne lubelskie szkoły 

i uczelnie artystyczne od 2008 r. otrzymały 

od resortu kultury prawie 5,5 mln zł
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Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

Proces zmiany społecznej poprzez kulturę 

MKiDN zadeklarowało dofi nansowanie różnych przedsięwzięć artystycznych na Lubelszczyźnie, 

m.in. tych opracowanych w czasie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Konkurs ostatecznie wygrał Wrocław, ale władze Lublina zadeklarowały realizację pomysłów 

proponowanych w aplikacji konkursowej – w miarę możliwości fi nansowych. Wg resortu, 

na wsparcie zasługują propozycje, które przyczyniają się do zwiększania uczestnictwa w kulturze, 

czyli m.in. te adresowane zarówno do najmłodszych, jak i do najstarszych odbiorców.

W listopadzie 2012 r. minister Bogdan Zdrojewski, 

Prezydent Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa 

Krzysztof Hetmanem oraz przedstawiciele strony 

społecznej podpisali list intencyjny w sprawie wsparcia 

procesu zmiany społecznej poprzez kulturę w Lublinie. 

Dokument zakładał m.in., że zainicjowane przez 

miasto działania będą się przyczyniały do stworzenia 

modelowej przestrzeni, w której kultura i sztuka 

posłużą poprawie jakości życia mieszkańców, 

wspierając ich poczucie przynależności i zachęcając 

do współdziałania. Jednocześnie przyczynią się do 

zwiększenia atrakcyjności miasta, umacniając jego 

pozycję we wspólnocie kultur europejskich. Wśród priorytetów wymieniono: poprawę dostępu do kultury, 

rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej, wspieranie aktywnego udziału mieszkańców w kulturze, rozwijanie ich 

kreatywności i twórczego potencjału oraz wspieranie działalności artystycznej.

Sygnatariusze listu zadeklarowali dążenie do osiągnięcia punktu kulminacyjnego wieloletniego procesu budowania 

nowego Lublina – miasta przyszłości, w którym kultura, sztuka i edukacja służą zmianie społecznej i przenikają każdą 

sferę aktywności jego mieszkańców – w 2017 r., w którym przypada 700. rocznica powstania miasta.

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”. 

Wicemarszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, Minister 
Bogdan Zdrojewski i Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podczas podpisywania 
listu intencyjnego, 2012 r.
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Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” 

– Lublin

1,1 mln zł
To jeden z największych i najważniejszych festiwali 

muzycznych we wschodniej Polsce. Dochodzi tam do 

spotkania wybitnych kompozytorów muzyki współ-

czesnej, znakomitych instrumentalistów i radykalnych 

przedstawicieli awangardowego jazzu z muzykami 

tradycyjnymi, twórcami rekonstruującymi archaiczne 

tradycje muzyczne. Założeniem festiwalu jest poszuki-

wanie wspólnej problematyki i określanie podobieństw 

pomiędzy odległymi zjawiskami kulturowymi zarówno 

w przestrzeni i czasie, jak i w różnych gatunkach muzy-

ki i sztuki. 

muzyka

Kody 2015, Bang on a can

Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI – Kazimierz Dolny

1,3 mln zł
Międzynarodowe wydarzenie, którego dyrektorką 

artystyczną jest Grażyna Torbicka, zderzające ze 

sobą arcydzieła kina z nowymi trendami, mistrzów 

z debiutantami oraz różne dziedziny sztuki. Na 

program składają się obrazy wybrane na festiwalach 

zagranicznych, fabularne, dokumentalne, krótkome-

trażowe, animacje, eksperymentalne. Festiwal prezen-

tuje też renomowanych muzyków z Polski i zagranicy 

oraz debiutantów czerpiących z tradycji różnych kultur 

i proponujących oryginalne a także nowatorskie 

ich odczytania. 

fi lm/projekt interdyscyplinarny 

Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne” 

– Lublin

1,1 mln zł

teatr Impreza w 2015 r. obchodzi swoje dwudziestolecie. 

Najistotniejszą cechą festiwalu stała się jego rola kultu-

rotwórcza: oferowanie młodym twórcom możliwości 

realizacji projektów artystycznych. Ponadto – otwiera-

nie publiczności przestrzeni debaty publicznej wokół 

sztuki oraz jej kontekstu społecznego i ekonomicznego.



Biała Podlaska: 

Bialski Festiwal Okołoliteracki... gdzie nie dociera blask 

Usłyszeć tradycję. Bądźmy jak Oskar Kolberg! 

Chełm: 

Festiwal Zakochani w Chopinie 

Janowiec nad Wisłą: 

Warsztaty etnografi czne 

Janów Lubelski: 

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie 

Kazimierz Dolny: 

Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI 

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych  

Ogólnopolskie Targi Sztuki Ludowej

Puławy: 

Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata 

Rajgród: 

Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej

Tarnogród: 

Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej

Terespol: 

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Werbkowice: 

Warsztat Działań Twórczych

Włodawa: 

Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem

Wojciechów:

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie

Zamość: 

Zamojskie Dni Muzyki

Zamojskie Lato Teatralne. Trójkąt Teatralny

Zwierzyniec: 

Letnia Akademia Filmowa 
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W województwie lubelskim dofi nansowanie 

otrzymało 236 wydarzeń na łączną kwotę: 

22 133 425 mln zł

Wybrane wydarzenia kulturalne w regionie:

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

Okładka: Kazimierz Dolny


