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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę lubuskich zabytków MKiDN udzieliło 

134 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

27,4 mln zł. 

Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego, a więc ich ratowania, 

a nie tylko poprawiania wyglądu. 

134 dotacje

27,4 mln zł
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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. lubuskie planuje przeznaczyć na kulturę 

28,8 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

W latach 2008-2015 lokalne projekty z lubuskiego 

uzyskały dotacje ministerstwa o łącznej wartości 

42,4 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 wracają do dawnej 

świetności.

Strzelce Krajeńskie, mury obronne

Międzyrzecz, zamek piastowskiŻagań, kościół i klasztor poagustiański

Siedlisko, zamek, budynek bramny



Kościoły

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego.

Chlastawa k. Zbąszynka, kościół drewniany NMP

Gościkowo-Paradyż, kościół i seminarium

Kosieczyn k. Zbąszynka, kościół św. Tadeusza Judy 

i Szymona

Świdnica k. Zielonej Góry, kościół św. Marcina

Wschowa, staromiejski cmentarz ewangelicki

Żagań, kościół i klasztor poagustiański

Biblioteki

Dzięki temu 215 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 9,6 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 76 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 190 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 146 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 462 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 13 placówek kosztem 6,8 mln zł unowocześniono 

na wzór skandynawski i zachodnioeuropejski
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W sumie, na rozwój 

infrastruktury lubuskich 

bibliotek MKiDN przekazało 

dotacje w wys. 7,8 mln zł

Chlastawa k. Zbąszynka, kościół drewniany NMP

Kosieczyn k. Zbąszynka, kościół św. Tadeusza Judy i Szymona

Gościkowo-Paradyż, kościół i seminarium

Żagań, kościół i klasztor poagustiańskiŚwidnica k. Zielonej Góry, kościół św. Marcina

Bytom Odrzański

Cybinka

Kargowa

Międzyrzecz

Skwierzyna

Słubice

 Sulęcin

Świebodzin

Wschowa

 Żary

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie

Kwota dofi nansowania 500 tys. 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. 5 lubuskich placówek otrzymały na ten cel 700 tys. zł. Dzięki temu 

mieszkańcy, głównie mniejszych miejscowości, zyskali dostęp do edukacji kulturalnej i artystycznej w przyjaznych 

użytkownikom obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wyremontowane ośrodki znajdują się w: Lubniewicach, Skwierzynie i Starym Kurowie.

W sumie, od 2008 r. na rozwój domów 

kultury w województwie lubuskim 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości prawie 1 mln zł

Benefi cjent: Gmina Skwierzyna

Nazwa zadania: Remont pracowni artystycznych 
oraz rozwój oferty kulturalnej Skwierzyńskiego 
Ośrodka Kultury

Kwota dotacji: 200 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 590 tys. zł

Rok realizacji: 2014

Prace modernizacyjne zrealizowane w ramach zadania stanowi-

ły kontynuację prac zrealizowanych w obiekcie Skwierzyńskie-

go Ośrodka Kultury od roku 2012 (wykonano m.in. remont da-

chu oraz I etap remontu sali widowiskowej). Budynek znajdował 

się w bardzo złym stanie technicznym. 

Prace zrealizowane dzięki udziałowi dotacji MKiDN w roku 2014 

obejmowały: remont instalacji wewnętrznych budynku, roboty 

budowlane, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach 

prac budowlanych dokonano remontu pracowni artystycznych 

i wielofunkcyjnej sali lustrzanej oraz zmiany niektórych po-

mieszczeń na przestrzeń służącą działaniom animacyjnym po-

szerzającym ofertę kulturalną ośrodka. Zostało także zakupione 

wyposażenie multimedialne, komputerowe, ekspozycyjne, oraz 

meble.

Realizacja zadania pozwoliła uzyskać nowoczesną i funkcjo-

nalną przestrzeń dla wielowymiarowej działalności kulturalnej 

i artystycznej. Poprawie uległ stan techniczny obiektu, jego 

bezpieczeństwo oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

W konsekwencji znacząco wzbogacono ofertę edukacji kultu-

ralnej oraz działań dotyczących animacji społecznej.

Zdjęcia sprzed remontu

Zdjęcia po remoncie
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Muzea

Wybrane projekty muzealne w regionie objęte wsparciem MKiDN: 

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Soli Deo Gloria – modernizacja stałej wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej

Fundacja Woldenberczyków

Twórczość ofi cerów w obozie jenieckim Ofl ag IIC Woldenberg

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

Multimedialne Muzeum Wojskowe

Muzeum Etnografi czne w Zielonej 

Górze z siedzibą w Ochli

Roboty budowlane na terenie 

Muzeum Etnografi cznego w Ochli 

zyskały dotacje resortu w wys. 

280 tys. zł. Na zakup 

wyposażenia dla działalności 

kulturalnej palcówce przekazano 

188 tys. zł. W ramach Programu 

„Wydarzenia artystyczne” projekt 

zatytułowany „Kultura ludowa 

źródłem tożsamości lubuskiej” 

wsparto kwotą 25 tys. zł.
Muzeum Etnografi czne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

Muzeum Ziemi Wschowskiej



Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Pierwszy od ponad pół wieku obiekt w Polsce zaprojektowany w celu ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego 

powstał w Gorzowie Wielkopolskim. Budowa nowego budynku Archiwum Państwowego kosztowała 

12 mln zł. Środki na ten cel w całości przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Budynek został otwarty 3 października 2013 r. 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Przez 60 lat budynek zielonogórskiej instytucji mieścił się poza miastem. W 2009 r., po oszacowaniu kosztów 

remontu zabytkowego budynku, podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.
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Archiwa

Nowa siedziba Archiwum  Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Nowa siedziba to dwa 

połączone ze sobą budynki 

o łącznej powierzchni 

1,8 tys. m2. Magazyny do 

przechowywania akt, 

liczące blisko 800 m 2 nie 

posiadają okien, a specjalnie 

zamontowane systemy 

wentylacyjne utrzymują 

stałą temperaturę 18 stopni 

Celsjusza.

Nowoczesny gmach 

zapewnia optymalne warunki 

do przechowywania 

i udostępniania dokumentów 

historycznych. Obok 

magazynów, przystosowanych 

do długoterminowego 

przechowywania akt, 

w archiwum znajduje się 

pracownia digitalizacji 

i konserwacji dokumentów 

oraz sala wystawiennicza 

i konferencyjna. Pracownia 

naukowa wyposażona jest 

w terminale komputerowe 

z dostępem do baz danych 

i zdigitalizowanej 

części zasobów oraz 

w samoobsługowe 

skanery. Archiwum 

dysponuje infrastrukturą 

teleinformatyczną 

umożliwiającą gromadzenie 

dokumentacji elektronicznej 

i udostępnianie jej online.

Środki na inwestycję 

w wysokości 13,13 mln zł 
zapewniło Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Pomieszczenia użytkowe 

wyposażono w nowoczesne, 

przesuwane regały mieszczące 

9 km dokumentów. 

W nowym budynku znalazły 

się zarówno pomieszczenia 

dla pracowników, jak i sale 

dla czytelników, zaopatrzone 

w komputery i czytniki 

do obsługi mikrofi lmów. 

Archiwum wyposażono także 

w salę wystawową 

i konferencyjną.



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

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”.

stro
na 10

     |     dział szko
ły artystyczne i uczelnie     |     w

o
jew

ó
dztw

o
 lub

uskie     |     D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

stro
na 11     |     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

 lub
uskie     |     D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

W województwie lubuskim 

od 2008 r. wsparcie otrzymało 

51 projektów na łączną kwotę 
2 865 704 zł

Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

W woj. lubuskim powstała Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Zielonej Górze.

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.

Na projekty infrastrukturalne 

szkoły i uczelnie artystyczne 

od 2008 r. otrzymały 

od resortu kultury prawie 

4,5 mln zł

muzyka /edukacja 
artystyczna
Letnia Akademia Muzyczna, Żagań

405 tys. zł

Impreza od 2013 r. nosi imię prof. Jadwigi Kaliszewskiej. 
Kurs muzyczny ma na celu podnoszenie umiejętności 
młodych adeptów sztuki wiolonistycznej w klasie: 
skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu oraz 
przygotowanie ich do udziału w prestiżowych 
konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
LAM zapewnia profesjonalne warunki do optymalnego 
przygotowania programów konkursowych 
w atmosferze umożliwiającej integrację uczestników 
i pedagogów.

XXV Letnia Akademia Muzyczna w Żaganiu

muzyka
Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Raju”, 

Gościkowo-Paradyż

649 tys. zł 

Festiwal jest realizowanym od 2003 r. projektem 
poświęconym muzyce dawnej oraz twórczości 
inspirowanej muzyką dawną. Odbywa się 
w pocysterskim klasztorze w Paradyżu-Gościkowie.

Dzięki spójnej i konsekwentnej koncepcji 
programowo-organizacyjnej, stał się jednym 
z najważniejszych letnich wydarzeń muzycznych 
w Polsce. Skupia muzyków z całego świata, aktywizuje 
lokalną społeczność, przyciąga publiczność 
z kraju i z zagranicy, a dzięki przekazom radiowym 
i internetowym jest rozpoznawalny w Europie. 

Oryginalna forma daje muzykom możliwość pracy nad 
różnorodnymi repertuarami, a publiczności szansę 
uczestniczenia we wszystkich próbach. Impreza jest 
miejscem debiutów artystycznych oraz premierowych 

fi lm
Lubuskie Lato Filmowe, Łagów

500 tys. zł

Impreza jest prezentacją – w formie przeglądów tema-
tycznych i przeglądu konkursowego – dokonań 
i dorobku kinematografi i Europy Środkowej i Wschod-
niej w zakresie fi lmu fabularnego, dokumentalnego, 
krótkich fi lmów fabularnych, etiud szkół fi lmowych 
oraz kina niezależnego. Wydarzenie jest poświęcone 
fi lmom artystycznym i niekomercyjnym. Integralną 
jego część stanowią spotkania poświęcone opisywaniu 

Muzyka w Raju 2014, Norbert Rodenkirchen

prezentacji utworów powstałych od IX do połowy 
XIX w. Inspiruje nowe międzynarodowe projekty 
artystyczne i fonografi czne.

i diagnozowaniu rzeczywistości w oparciu o fi lmy 
uczestniczące w festiwalu. To również miejsce dysku-
sji i spotkań twórców z widzami, animatorami kultury 
fi lmowej, dziennikarzami, członkami dyskusyjnych 
klubów fi lmowych, uczniami szkół średnich oraz 
studentami szkół fi lmowych i fi lmoznawstwa. Między-
narodowa widownia i prezentacja sztuki fi lmowej wielu 
krajów stanowią bazę do dialogu międzykulturowego 
i tworzenia postaw opartych na rozumieniu własnej 
kultury i szacunku dla odmienności kulturowej, 
religijnej czy politycznej.



Drezdenko: 

Lipcowe wieczory muzyki i tańca pn. „Muzyka przed Pałacem” 

Gorzów Wielkopolski: 

Gorzowski Festiwal Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara 

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa”

Wakacyjna Akademia Kultury: Blisko Domu a Ciekawie

„Partnerstwo i inspiracje” – Lutosławski 2013

Łagów: 

Lubuskie Lato Filmowe

Zielona Góra: 

Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego Quest Europe pod honorowym patronatem Jerzego Hoff mana 

Przystanek Teatralny. Festiwal Teatru w Zielonej Górze

Trzy CzteRy! Performance!

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru

„Pociąg” do Literatury

Letni Festiwal „OFF TEATR” w Zielonej Górze

XVIII Festiwal Smyczkowy „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki”

Dni Muzyki nad Odrą

Żagań: 

Międzynarodowy Festiwal Perkusji 

Letnia Akademia Muzyczna Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Raju”

Żary: 

VII Festiwal Telemannowski

Łagów, Zielona Góra: 

Festiwal „W atmosferze wolności”

Zielona Góra, Sława, Łagów, Sulęcin, Bojadła, Rzepin, Łęknica, Żary, Witnica, Szprotawa: 

Folkowa Góra
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

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

Okładka: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze


