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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

stro
na 2     |     dział w

stęp
     |     w

o
jew

ó
dztw

o
 m

ało
p

o
lskie    |     D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

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. małopolskie planuje przeznaczyć 

na kulturę  109,9 mln zł.
MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

W Małopolskiem lokalne projekty uzyskały w trybie 

konkursowym dotacje resortu o łącznej wartości 

280,2 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 zyskują 

dawny blask.  

Ze środków europejskich, których operatorem jest  

resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 29 obiektów. 

Koszt tych inwestycji wyniósł 430,2 mln zł,  

a dofi nansowanie 301,8 mln zł. 

Zabytki

Na ochronę małopolskich zabytków MKiDN udzieliło 

230 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

53,1 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 i estetyki.

230 dotacji

53,1 mln zł

Zakopane, willa „Pod Jedlami”Kraków, dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu

Rudno, korytarz obronny w zamku Tenczyn Wieliczka, szyb Górsko
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Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej

Międzynarodowe Centrum Kultury

Instytut Książki

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

Muzeum Narodowe w Krakowie

Zamek Królewski na Wawelu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Muzeum Żup Krakowskich 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II

Muzeum PRL-u

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 1,1 mld zł, są to:
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Obiekty kultu religijnego

Dzięki dotacjom do świetności 

przywrócone zostały zabytkowe 

obiekty kultu religijnego.

Alwernia, kościół i klasztor Bernardynów

Binarowa, kościół św. Michała

Brody k. Kalwarii Zebrzydowskiej, kościół Grobu MB 

Harklowa, kościół, wnętrze

Hebdów, założenie klasztorne 

Kraków, kościół św. Piotra i Pawła

Kraków, synagoga Remuh

Kraków-Tyniec, opactwo Benedyktynów

Lipnica Murowana, kościół św. Andrzeja Apostoła

Powroźnik, cerkiew grekokatolicka

Prandocin, kościół św. Jana Chrzciciela

Szalowa, kościół św. Michała, wnętrze

Alwernia, kościół oo. Bernardynów, transept i prezbiterium

Powroźnik, cerkiew grekokatolickaBrody, widok ogólny fasady ogrodzenia wraz z grotą Matki Boskiej

Kraków, synagoga RemuhKościół w Binarowej

Wybrane przykłady:
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Rewitalizacja w Zakopanem 

– przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza 

29,7 mln zł / 18,2 mln zł

Rewitalizacja – remont i przebudowa budynku 

magazynu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

wraz z rozbudową 

9,4 mln zł / 6,5 mln zł

Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa

6,4 mln zł / 4,4 mln zł

Teatry

45,7 mln zł warte są inwestycje dotyczące remontów małopolskich teatrów. 

29,3 mln zł stanowiło dofi nansowanie unijne. Dzięki temu artyści mają lepsze warunki 

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

W ramach Programów Ministra na 

poprawę infrastruktury małopolskich 

teatrów przekazano dotacje 

w wysokości 2,8 mln zł

Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze 

w Krakowie (Centrum Edukacji Teatralnej) 

9,7 mln zł / 8,4 mln zł



Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie: 

„Jarosław Fliciński. casa – cosmos”

„Sen jest drugim życiem”

„Przeszły dokonany czy przyszły niedokonany?”  

Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu: 

„Co pozostaje”

„Preferuję bardziej zrzutę niż kulturę...” 

„Manifestacje romantyczne”

„Nad rzeką, której nie ma”

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, fi lia Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem: 

„Zakopane – pępek świata. Sztuka pod Giewontem w latach 1880-1939”

Galeria Władysława Hasiora, fi lia Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem: 

„Chudobno mie mama miała... Dzieciństwo pod Tatrami” (modernizacja ekspozycji stałej)

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach: 

stworzenie stałej wystawy muzealnej zatytułowanej „Interaktywny Renesans”

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej: 

Fundacje rodu Komorowskich i ich wpływ na rozwój Suchej (1613-1614)

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 

„Wyprawa. Pośród tatrzańskich i zakopiańskich idei” – Dziedzictwo kulturowe św. Kingi

„Niepokalanki w Nowym Sączu”

Muzeum Okręgowe w Tarnowie: 

„Gabriel Morvay – malarz nieznany” 

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem:

„Anioł i Syn. 30 lat dialogu Stanisława i Stanisława Ignacego Witkiewiczów”

„Otoczenie. Wokół Władysława Hasiora” 

„Porozmawiajmy o kobietach. Schulz, Witkacy, Gombrowicz i inni” 

Muzeum w Bochni: 

Modernizacja 3 wystaw stałych 

Muzeum w Suchej Beskidzkiej: 

Kolekcja z Suchej 

Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach: 

„Wincenty Witos Premier Rządu 1920” 

Muzeum Ziemi Bieckiej: 

Modernizacja wystawy stałej „Tradycje aptekarskie Biecza” 
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Muzea

Od 2008 r. dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji małopolskie 

muzea otrzymały od resortu 12,4 mln zł.

12 inwestycji przeprowadzonych dzięki 

wsparciu środków europejskich wartych jest  

ponad 189 mln zł, z czego dofi nansowanie 

wynosi prawie 150 mln zł

13,5 mln zł 
przeznaczono w latach 

2008-2015 na wsparcie 

110 wydarzeń muzealnych 

i wystaw na terenie 

województwa 

małopolskiego

Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

57,2 mln zł / 4 mln zł 

Budowa i uruchomienie Galerii Europa – Daleki Wschód 

w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

w Krakowie

27,5 mln zł / 18,4 mln zł 

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

a także  pomoc w ich dostosowaniu do współczesnego świata oraz potrzeb i wymagań 

współczesnego odbiorcy. Wykorzystując dotacje przekazywane przez resort, małopolskie  

placówki przechodzą gruntowne remonty i modernizacje.

Wybrane inwestycje:

Dofi nansowane wystawy 

Kraków

Międzynarodowe Triennale Grafi ki (2009, 2012, 2015)

515 000 zł
Festiwal Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom (2012-2015)

825 000 zł

Book Lovers (Miłośnicy książek) – wystawa 

organizowana przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki 

Tadeusza Kantora Cricoteka (2013, 2014)

800 000 zł
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Zamek w Pieskowej Skale stanowiący oddział 

Zamku Królewskiego na Wawelu, dzięki 1 mln zł 
z Programu Generalnego Konserwatora Zabytków 

Rewitalizacja obiektów i konserwacja kolekcji Muzeów 

Rezydencji Królewskich oraz kolejnego 1 mln zł 

ze środków MKiDN przeszedł renowację dachu 

o powierzchni 3,2 tys. m2. W efekcie – pomieszczenia 

z cennymi zbiorami zabezpieczono przed ryzykiem 

zalania, poprawiono też estetykę zamku i jego walory 

eksploatacyjne. 

Remont dachu stanowił wstęp do dalszych prac dzięki 9,5 mln zł dofi nansowania z funduszy norweskich 

i EOG (całkowita wartość projektu – 11,2 mln zł). Konserwacja Zamku obejmie elewacje korpusu głównego, 

murów i bastionów oraz dziedzińca krużgankowego. Przewidziano także digitalizację wybranych zbiorów 

oraz przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych, fi lmów, wizualizacji oraz gier o charakterze 

promocyjno-dydaktycznym na potrzeby Wirtualnego Muzeum i działań edukacyjnych. Remont potrwa 

do kwietnia 2016 r.
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Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu – podobnie jak pozostałe rezydencje królewskie (Łazienki 

Królewskie, Zamek Królewski w Warszawie oraz Pałac w Wilanowie) – w ostatnich latach został 

przywrócony do dawnej świetności. Było to możliwe m.in. dzięki środkom europejskim 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji 

na Wawelu o wartości 15,9 mln zł zyskał 10,9 mln zł unijnego dofi nansowania.

Przy zachowaniu ogólnej kompozycji dziedzińca zewnętrznego wprowadzono elementy zwiększające komfort 

pobytu turystów na Wawelu (ławki, rampy dla wózków inwalidzkich, pochylnie, obniżone krawężniki granitowe 

przy jezdni). Tym samym zlikwidowane zostały bariery utrudniające poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

W Centrum Promocji i Informacji zwiedzający dowiedzą się m.in. o wystawach stałych i czasowych, pokazach, 

programach edukacyjnych, wykładach i prelekcjach. Prowadzona jest tam też sprzedaż biletów i wydawnictw 

Zamku. Do odpoczynku zachęcają dwa tarasy widokowe.

Zamek w Pieskowej Skale, remont dachu – lato 2013 Zamek w Pieskowej Skale po remoncie dachu – 2014
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau to jedyny były nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, który został 

wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar znajdujący się pod nadzorem 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu to blisko 200 ha terenu. 

70. rocznica wyzwolenia

Byli więźniowie byli najważniejszymi gośćmi obchodów 

70. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego, które odbyły się 27 stycznia 2015 r. 

Na uroczystości przyjechali przedstawiciele 42 państw. 
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Kapitał Wieczysty 

Stworzenie Kapitału Wieczystego, który docelowo ma wynosić 120 mln euro, jest celem założonej 

w 2009 r. Fundacji Auschwitz-Birkenau. Dzięki planowanemu rocznemu przychodowi, szacowanemu na 4-5 mln 

euro, możliwa będzie realizacja Globalnego Planu Konserwacji. Obejmować on będzie wszystkie prowadzone 

przez ekspertów prace wykonywane na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz. Do tej pory Kapitał wsparło 35 państw. 

W ramach kampanii „18 Filarów Pamięci” siedmiu darczyńców indywidualnych, znanych fi lantropów i ich rodzin, 

wspomogło Fundację kwotą po 1 mln euro. W sumie deklaracje fi nansowe wynoszą obecnie 113 mln euro. Według 

prognoz cel 120 mln euro powinien zostać osiągnięty do końca 2016 r. 

Historyczny barak powrócił z wypożyczenia 

W styczniu 2014 r. do Muzeum wróciła połowa baraku więźniarskiego z byłego nazistowskiego niemieckiego 

obozu Auschwitz II-Birkenau, przez wiele lat był jednym z najważniejszych eksponatów otwartego w 1993 r. 

waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu. Historyczny obiekt – po trwającym ponad dwie dekady wypożyczeniu 

– trafi ł do pracowni konserwatorskich.

Nowa wystawa główna 

List intencyjny w sprawie utworzenia i sfi nansowania nowej wystawy głównej Państwowego Muzeum Auschwitz-

Birkenau został podpisany w marcu 2015 r. Łączne koszty projektu oszacowano na 100 mln zł, a jego 

fi nansowanie zapewni MKiDN. Obecnie dobiegają końca prace projektowe, a kolejne etapy są rozłożone na 11 lat. 

Jest to związane zarówno z potrzebą wykonania prac konserwatorskich, jak i tym, że stworzenie nowej ekspozycji 

nie może zaburzyć zwiedzania Miejsca Pamięci, do którego rocznie przyjeżdża 1,5 mln osób.

Konserwacja  

W 2013 r. zakończył się projekt Prace konserwatorskie i budowlane obiektów dawnego KL Auschwitz I- bloki 

o nr inw. A-2 i A-3 . Pracami objęto dwa zabytkowe budynki, dotychczas nieużytkowane ze względu na zły stan 

techniczny. Oba zostały zaadaptowane na cele kulturalne. Projekt o wartości 17 mln zł uzyskał 14 mln zł 
dofi nansowania ze środków europejskich, których operatorem jest MKiDN.
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Budowa Pawilonu Józefa Czapskiego

18,9 mln zł / 15,5 mln zł 

Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku 

w krakowskich Sukiennicach

41,3 mln zł / 20,6 mln zł

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej

22,8 mln zł / 18,9 mln zł

Zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą 

zasobów Fundacji XX Czartoryskich

18,9 mln zł / 16,1 mln zł 

Remont willi „Atma” w Zakopanem

1,2 mln euro / 1,1 mln euro 

Europeum – Ośrodek Kultury Europejskiej 

9 mln zł / 540 tys. zł 

Muzeum Narodowe w Krakowie

Biblioteki

W efekcie 436 tys. mieszkańców 

mniejszych miejscowości zyskało dostęp 

do kultury i wiedzy w zmodernizowanych, 

przyjaznych czytelnikom miejscach.   

Na zakup nowości resort przeznaczył 15 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 177 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło 

się ponad 606 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas 

spotkań w 125 Dyskusyjnych Klubach Książki, których 

działalność fi nansuje MKiDN.

Pracownicy bibliotek zyskali nowe kompetencje. 

Ze szkoleń realizowanych przez Instytut Książki 

w latach 2008-2015 skorzystało 

652 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 

25 placówek kosztem 15,1 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 małopolskich  

bibliotek MKiDN przekazało 

dotacje w wys. 6,9 mln zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach

Kwota dofi nansowania 1 mln zł

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – przeprowadzono 

konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych 

zbiorów bibliotecznych, zabezpieczono je przed kra-

dzieżą i zniszczeniem. Przede wszystkim – zdigitalizowa-

no zagrożone destrukcją unikatowe w skali kraju zbiory 

oraz udostępniono je w internecie. Zdigitalizowano 

m.in. 215 tytułów jedynych w Polsce egzemplarzy cza-

sopism, które złożyły się na 1222 tomy zeskanowanych 

i opublikowanych periodyków. W sieci udostępniono 

1644 książki i zbiory specjalne. 

Koszt 6 mln zł 
Dofi nansowanie UE 5,1 mln zł

Chrzanów

Czarny Dunajec

Gołcza

Kamionka Wielka

Kozłów

Libiąż

Łukowica

Michałowice

Miechów

Nowy Targ

Olesno

Podegrodzie

Radłów

Skawina

Skrzyszów

Słaboszów

Stary Sącz

Szczucin

Tuchów

Do wyremontowanych bibliotek zapraszają: 



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 od wysokiej jakości kształcenia, ale też 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 Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie  

10,8 mln zł / 8,4 mln zł  

Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół 

Plastycznych w Tarnowie  

15,2 mln zł / 12,4 mln zł 

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

23,5 mln zł / 19,5 mln zł 

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie

14,9 mln zł / 11,5 mln zł 

Wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo- 

rozwojowej ASP

1,8 mln zł / 400 tys. 
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 Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie

Na projekty infrastrukturalne małopolskie 

szkoły i uczelnie artystyczne od 2008 r.  

otrzymały od resortu kultury 15,8 mln zł

Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czasławiu (gm. Raciechowice)

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żegocinie

Szkoła muzyczna I stopnia w Trzcianie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Rożnowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Sobolowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobrej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pałecznicy

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Korzennej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Tuchowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niedźwiedziu

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach

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

Od 2008 r. w woj. małopolskim powstały: 
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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”.

W województwie małopolskim dofi nansowanie otrzymało 

640 projektów na łączną kwotę: 114 150 372 zł.
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

Bobowa: Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej 

Bukowina Tatrzańska: Festiwal Folkloru Polskiego 49. 

„Sabałowe Bajania”

Gorlice: Festiwal im. Zygmunta Haupta

Kąśna Dolna: Paderewskiemu hołd muzyką!

Krynica-Zdrój: Festiwal im. Jana Kiepury

Krzeszowice: Krzeszowicki Festiwal Czycza 

Limanowa: Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” 

Pozostając Wiernym Niepewnej Jasności – Pokażcie 

Herberta 

Lipnica Murowana: Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła 

Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego

Lusławice: Witold Lutosławski i polska muzyka XX wieku 

Nowica: Spotkania Teatralne Innowica 

Nowy Sącz: Karpacka rzeźba ludowa w kamieniu – II konkurs 

i wystawa pokonkursowa

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej 

im. Ady Sari

Święto Dzieci Gór – Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych 

Zespołów Regionalnych

Oświęcim: Life Festival Oświęcim

Requiem dla Auschwitz 2012 

Podegrodzie: Konkurs Muzyków, Instrumentalistów, 

Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych Druzbacka

Rabka-Zdrój: FATiF – Festiwal Animacji Teatralnej i Filmowej

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Niezłomnemu Księciu Poetów w Hołdzie – Festiwal 

Zbigniewa Herberta

Stary Sącz: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Stryszawa: Święto Zabawki Ludowej. Popularyzacja tradycji 

zabawkarskich

Tarnów: Tarnowska Nagroda Filmowa – festiwal 

najciekawszych polskich fi lmów

Festiwal Spektakli dla Dzieci – Mała Talia

Festiwal w hołdzie Paderewskiemu – Wielkie Jubileusze

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta

Wieliczka: Krakowskie Zaduszki Jazzowe 

Wierzchosławice: Dożynki Reymontowskie 

Zakopane: Balet pod Wielką Krokwią 

Dni Muzyki Karola Szymanowskiego  

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

Spotkania z Filmem Górskim

Uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 100. rocznicy 

Urodzin Witolda Lutosławskiego

Zakopiańskie Prezentacje Artystyczne – interdyscyplinarny 

Festiwal „Na przełęczy”

Festiwal Babiogórska Jesień – Kultura Pasterska 

we współczesności karpackiej

Bartne, Gorlice, Krynica, Nowy Sącz, Wysowa: 

Bortniańskiego powrót do Bartnego. Cykl koncertów

Krynica Zdrój, Nowy Sącz: Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Gitarowej i Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. 

Czesława Droździewicza

Stryszawa, Wilkowice, Zawoja:  Ogólnopolski Konkurs 

Rzeźbiarski „Św. Klemens w sztuce ludowej”

Tarnów, Kąśna Dolna: „Bravo Maestro – festiwal i koncerty u 

Paderewskiego”

Tarnów, Zalipie oraz miejscowości Powiśla Dąbrowskiego: 

Konkurs Malowana Chata 

Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Szczawnica: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka 

na szczytach”

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. Małopolskie placówki otrzymały na ten cel  3,6 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: Kętach, Krakowie, Krynicy Zdr., Łapanowie, Michałowicach, Oświęcimiu, 

Sułkowicach, Szczurowej, Tarnowie, Tuchowie i Żabnie.

Od 2008 r. na rozwój małopolskich domów 

kultury MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 6,8 mln zł

Benefi cjent: Nowohuckie Centrum Kultury

Nazwa zadania: Remont i modernizacja sali tanecznej oraz adaptacja 

pomieszczeń dla Krakowskiego Centrum Choreografi cznego

Kwota dotacji: 200 000 zł

Całkowity koszt zadania: 274 000 zł

Rok realizacji: 2014

Zadanie obejmowało remont sali do tańca i zajęć rytmicznych z małymi dzieć-

mi wraz z zapleczem technicznym oraz adaptację magazynu na salę dla Kra-

kowskiego Centrum Choreografi cznego, które zostało powołane w roku 2014. 

Pomieszczenia, które zostały objęte pracami, stanowiąc łącznie 393 m2, nie 

były remontowane od 30 lat, przedstawiając smutny obraz minionej epoki. 

Monumentalny budynek, posiadający 13 000 m2 powierzchni użytkowej, od-

straszał brzydotą i złym stanem technicznym.

Realizacja zadania umożliwiła przywrócenie  funkcji i użyteczności pomiesz-

czeń, poprawę bezpieczeństwa i wzrost estetyki. W efekcie Nowohuckie Cen-

trum Kultury (NCK) urozmaiciło swój program i wzbogaciło ofertę zajęć. Rocz-

nie NCK odwiedza pół miliona osób.

Główną specjalizacją NCK jest taniec – zajęcia prowadzone w placówce cieszą 

się ogromną popularnością i uznaniem. W tej dziedzinie NCK stale się rozwija, 

także w zakresie oferty dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt przed remontem

Obiekt po remoncie

Centrum kultury

Modernizacja budynku ofi cyny siedziby Międzynarodowego 

Centrum Kultury w Krakowie

15,6 mln zł/ 8,5 mln zł



stro
na 19     |     dział  w

yd
arzenia artystyczne d

o
fi nanso

w
ane p

rzez M
K

iD
N

      |    w
o

jew
ó

dztw
o

 m
ało

p
o

lskie    |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

sztuki wizualne

projekt 
interdyscyplinarnyfi lm teatr

Miesiąc Fotografi i w Krakowie 

2,5 mln zł

Czołowy europejski festiwal fotografi czny, a przy 

tym jedno z największych cyklicznych wydarzeń 

kulturalnych poświęconych sztukom wizualnym 

w Polsce. Ideą aktualnych edycji jest  badanie funkcji, 

kontekstów i roli fotografi i we współczesnym świecie, 

a zarazem przekraczanie granic między fotografi ą 

a innymi dziedzinami sztuki. Do realizacji zaproszono 

wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, 

a efektem ich pracy będzie rokrocznie zestaw wystaw 

monografi cznych, prezentowanych w najważniejszych 

instytucjach Krakowa. Pozostałe części programu 

tworzą wystawy artystów młodego pokolenia z naszej 

części Europy, a także wiele wydarzeń towarzyszących.

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie  

4,8 mln zł

Festiwal, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia 

istnienia, prezentuje najwartościowsze zjawiska 

i trendy żydowskiej kultury, umożliwia osobiste jej 

doświadczenie, aby zerwać ze stereotypowym o niej 

myśleniem, zwalczać antysemityzm, a także by zwrócić 

uwagę na fakt, że kultura żydowska jest integralną 

częścią kultury polskiej i naszej polskiej tożsamości. 

Prezentowana podczas imprezy muzyczna 

i pozamuzyczna kultura żydowska łamie stereotypowe 

jej pojmowanie, perfekcyjnie łącząc tradycję 

i nowoczesność, operując nowoczesnym językiem 

i reagując na współczesne trendy. 

teatr

Krakowskie Reminiscencje Teatralne  

1,9 mln zł

Festiwal prezentuje światowy i polski teatr, związany 

głównie z artystami poszukującymi nowych form wy-

powiedzi, starających się wypracować oryginalny styl 

i odrębne miejsce na teatralnej mapie. Organizatorzy 

przedsięwzięcia pragną też prezentować i współtwo-

rzyć teatr widziany poprzez różnego rodzaju tradycje, 

związki ze sztukami wizualnymi, performance, teatrem 

tańca i nowymi mediami.  Dzięki kolejnym edycjom fe-

stiwal rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami 

oraz międzynarodowymi sieciami. Dzięki temu stał się 

platformą spotkania artystów z Polski i innych krajów, 

wspierającą powstawanie nowych dzieł performatyw-

nych, tworzonych przez młodych polskich twórców.

Krakowski Festiwal Filmowy 

2,7 mln zł

Międzynarodowe wydarzenie, którego głównym 

celem jest odkrywanie nowych talentów, promocja 

kina artystycznego wśród szerokiej publiczności oraz 

promocja kina polskiego na arenie międzynarodowej. 

Festiwal nieustannie od 1961 r. prezentuje fi lmy 

dokumentalne, animowane oraz krótkometrażowe 

fabuły  w 4 sekcjach konkursowych i ponad 10 sekcjach 

pozakonkursowych. Nominuje fi lm krótkometrażowy 

do Europejskiej Nagrody Filmowej  oraz jest jednym 

z festiwali kwalifi kujących fi lmy do Oscara. 

W programie obejrzeć można około 200 fi lmów 

z całego świata, w większości prezentowanych 

w Polsce premierowo. Oprócz projekcji fi lmowych 

festiwal oferuje koncerty, wystawy i spotkania 

z artystami. Ważną częścią jest skierowana do 

branży Industry Zone, podczas której odbywają 

się Krakowskie Targi Filmowe, panele dyskusyjne, 

warsztaty itp.

Festiwal Misteria Paschalia

4 mln zł

Jeden z najważniejszych europejskich festiwali 

poświęconych muzyce dawnej. To przede wszystkim 

konsekwentnie budowany wizerunek, przemyślany 

program, spójna idea prezentowania muzyki związanej 

z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą, wykonywanej 

przez uznanych mistrzów i wybitnych interpretatorów 

nurtu historycznego. Podczas wydarzenia 

prezentowany jest unikalny repertuar, w tym projekty 

nowe lub przygotowane specjalnie na Misteria 

Paschalia. Podczas festiwalu w Krakowie goszczą 

największe gwiazdy wykonujące muzykę dawną. 
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55.KFF, rozpoczęcie, kino Kijów Misteria Paschalia, Hesperion XXI,Jordi Savall Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie  

Wybrane dofi nansowane wydarzenia 
artystyczne w Krakowie: 



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

Okładka: Zamek Królewski na Wawelu


