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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. mazowieckie planuje przeznaczyć 

na kulturę 165,7 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury. 

Na Mazowszu, od 2008 r. lokalne projekty uzyskały 

dotacje resortu o łącznej wartości 567,6 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 28 obiektów. 

Koszt tych inwestycji wynosił 1,1 mld zł, 

a dofi nansowanie – 625,3 mln zł.  

Wstęp Zabytki

Na ochronę mazowieckich zabytków MKiDN udzieliło 

144 dotacji ze swojego budżetu. 

Przeznaczyło na ten cel 

33,6 mln zł. 

144 dotacje

33,6 mln zł
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Warszawa, Teatr Wielki

Warszawa, Zamek Ostrogskich

Ciechanów, zamek książąt mazowieckich

Konstancin-Jeziorna, willa Jerychonka

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 5,1 mld zł, są to: 

Akademia Polskiego Filmu

Studio Filmowe Kronika

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

Studio Miniatur Filmowych 

Wytwórnia Filmowa Czołówka

Studio Filmowe OKO

Studio Filmowe Kadr

Studio Filmowe Tor

Studio Filmowe Zebra

Polski Instytut Sztuki Filmowej 

Teatr Narodowy

Teatr Wielki – Opera Narodowa 

Teatr Żydowski

Filharmonia Narodowa

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Instytut Adama Mickiewicza 

Narodowe Centrum Kultury

Dom Pracy Twórczej Radziejowice

Filmoteka Narodowa

Żydowski Instytut Historyczny

Narodowy Instytut Audiowizualny

Instytut Teatralny 

Instytut Muzyki i Tańca 

Biblioteka Narodowa 

Muzeum Narodowe w Warszawie 

Zamek Królewski w Warszawie

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 

Muzeum Łazienki Królewskie 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Muzeum Historii Polski 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Muzeum Literatury

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich 

Narodowy Instutut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

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.
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W ostatnich latach wszystkie rezydencje królewskie zostały przywrócone do dawnej świetności, 

m.in. dzięki środkom europejskim, pozyskanym przez MKiDN. Instytucje skorzystały z dotacji 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Rezydencje królewskie
Rewitalizacja i digitalizacja XVII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie

wartość: 25,1 mln zł, dofi nansowanie UE: 18,3 mln zł

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

wartość: 15 mln zł, dofi nansowanie UE: 10,1 mln zł

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

wartość: 36,5 mln zł, dofi nansowanie UE: 24 mln zł

Stare Powązki

MKIDN wspiera warszawskie Stare Powązki – miejsce pochówku wielu wybitnych postaci, zasłużonych dla kultury 

i narodu, uczestników powstań i wojen. Od 2008 r. na konserwację zabytkowej nekropolii resort przeznaczył 

ponad 1,3 mln zł. Dofi nansowano 25 projekty – wnioskodawcą dwudziestu czterech był Społeczny Komitet 

Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorff a, a jednego – Archidiecezja Warszawska. Dzięki temu 

przeprowadzono konserwację i rewitalizację ok. 70 pomników nagrobnych, część ogrodzenia cmentarza oraz 

kaplic. W 2013 r. ministerstwo przekazało 102 tys. zł dotacji dla portalu www.iPowązki.pl. Interaktywny przewodnik 

został stworzony przez miłośników Starych Powązek, którzy chcieli w jednym miejscu zebrać całą dostępną 

wiedzę na temat cmentarza, a także przybliżyć Polakom i zagranicznym turystom historię osób tam pochowanych.

Cmentarz Powstańców Warszawy

W 2014 r. zakończyły się – fi nansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – prace remontowe 

na Cmentarzu Powstańców Warszawy. To największy cmentarz ofi ar Powstania Warszawskiego (pod względem 

liczby ofi ar – największy polski cmentarz wojenny), założony w 1945 r. na Woli. Spoczywają na nim szczątki ponad 

104 tys. osób. Pierwsza część prac – za ponad 883 tys. zł – obejmowała modernizację mogił i remont 

muru. Dodatkowym elementem była architektoniczna oprawa wejścia na cmentarz od strony ul. Wolskiej. 

To dwa granitowe słupy – pylony, na których znajdują się dwa orły: wojskowy i godło państwowe, oraz herb 

wielki Warszawy i znak Polski Walczącej. Pylony łączy granitowy próg z napisem: CMENTARZ POWSTAŃCÓW 

WARSZAWY. Drugi etap objął wymianę pozostałego odcinka muru oraz nowe urządzenie mogił. Koszt tych prac 

wyniósł ok. 1,9 mln zł.



Borowie

Brok

Garwolin

Grodzisk 
Mazowiecki

Lesznowola

Mrozy

Pomiechówek

Przasnysz

Przyłęk

Rawa 
Mazowiecka

Rościszewo

Rybno

Sarnaki

Węgrów

W efekcie 170 tys. mieszkańców 

mniejszych miejscowości zyskało dostęp 

do kultury i wiedzy w zmodernizowanych, 

przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 

20,1 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 339 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło 

się ponad 780 tys. książek. 

Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas 

spotkań w 99 Dyskusyjnych Klubach Książki.

Pracownicy bibliotek zyskali nowe kompetencje. Ze 

szkoleń realizowanych przez Instytut Książki w latach 

2008-2015 skorzystało 212 bibliotekarzy.

Obiekty kultu religijnego

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego

Wybrane przykłady:

Brochów k. Sochaczewa, kościół św. Rocha

Krasne, kościół Podwyższenia Krzyża

Lipków, kościół św. Rocha

Płock, katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Przysucha, synagoga

Radom, kościół farny św. Jana

Szydłowiec, kościół św. Zygmunta

Warszawa, kościół św. Anny

Warszawa, kościół Wizytek

Biblioteki

W ramach programu Biblioteka + 14 placówek zostało zmodernizowanych na wzór 

takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. 

Koszt inwestycji wyniósł 9,1 mln zł.
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W sumie, na rozwój infrastruktury 

mazowieckich bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

13,3 mln zł

Brochów k. Sochaczewa, kościół św. Rocha

Warszawa, kościół Wizytek Krasne, kościół Podwyższenia Krzyża

Szydłowiec, kościół św. ZygmuntaPrzysucha, synagoga

Dzięki środkom europejskim rozbudowana i zmoder-

nizowana została Biblioteka Główna Województwa 

Mazowieckiego 

59 mln / 20 mln zł 
Trwa konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich 

w Warszawie, gdzie gromadzone są najcenniejsze zbiory 

piśmiennicze w Polsce 

13,7 mln zł

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki

Kwota dofi nansowania 324 tys. zł

Do odnowionych bibliotek zapraszają: 



Domy kultury

Centrum kultury

stro
na 8     |     dział d

o
m

y kultury     |     w
o

jew
ó

dztw
o

 m
azo

w
ieckie     |     D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Domy kultury za pomocą swoich działań 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. Mazowieckie placówki otrzymały na ten cel 4,2 mln zł, co pomogło 

im zmienić się w nowoczesne obiekty. Mieszkańcy, głównie mniejszych miejscowości, uzyskali dostęp do edukacji 

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

Do odnowionych domów kultury zapraszają: Borowie, Dąbrówka, Mordy, Piastów, Siedlce, Warszawa, Wiązowna, 

Wilga.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

mazowieckich domów kultury 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 7,7 mln zł

Benefi cjent: Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej” 

Nazwa zadania: Warecka Orkiestra MODERATO w drodze 

do Nowego Jorku

Kwota dotacji: 60 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 83 tys. zł

Rok realizacji: 2013

Zadanie polegało na zakupie brakującego wyposażenia dla dzia-
łającej w strukturze Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Dłu-
giej” orkiestry Moderato. Zakupy objęły: instrumenty i akcesoria 
muzyczne (saksofony sopranowe, altowe i tenorowe, klarnety, fl et 
piccolo, trąbki, perkusję, werbel marszowy, lirę marszową, staty-
wy4 i pulpity pod nuty, stołek do perkusji), nagłośnienie koncer-
towe i przenośne oświetlenie. Orkiestra Moderato liczy 102 lata. 
Od 2007 r. skład orkiestry uległ zasadniczej zmianie: z 12-oso-
bowego zespołu o średniej wieku około 50 lat, przerodziła się 
w zespół liczący 60 osób, którego 90% stanowią dzieci i młodzież 
od 8 do 25 roku życia. Co roku pojawiają się nowi chętni do gry 
w orkiestrze, stąd konieczność zakupu nowych instrumentów.

Muzea 

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

a także pomoc w ich dostosowaniu do współczesnego odbiorcy. Wykorzystując dotacje 

europejskie oraz przekazywane przez resort, mazowieckie placówki przechodzą gruntowne 

remonty i modernizacje, powstają także nowe muzea.

Inwestycje przeprowadzone w muzeach 

dzięki wsparciu środków europejskich 

są warte 313,4 mln zł, z czego 

dofi nansowanie wynosi 152 mln zł
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Rewitalizacja budynku Arsenału przy Zamku 

Ujazdowskim w Warszawie z przeznaczeniem 

na Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej 

5,5 mln zł / 4,4 mln zł

Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

Muzeum Warszawskiej Pragi 

37,9 mln zł / 12,1 mln zł

Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów 

zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy 

przy Rynku Starego Miasta

53,4 mln zł / 15,3 mln zł

Realizacja projektu zapewniła samowystarczalność benefi cjenta 
w organizacji oprawy nagłośnieniowo-oświetleniowej koncertów 
orkiestry. 

Patronem miasta Warka jest Kazimierz Pułaski. W związku z tym or-
kiestra planuje największe w swojej dotychczasowej historii wyda-
rzenie, jakim będzie wyjazd na Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku. 
Sprzęt zakupiony w ramach zadania jest wykorzystywany w przy-
gotowaniach do tego wydarzenia.



Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu

Galeria Krzywe Koło (1956-1965). Prace na papierze

Wystawa Zbigniewa Gostomskiego 

Wystawa: Artyści Galerii Foto-medium-Art

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Wystawa czasowa „Świat żyrardowskich kobiet z przełomu 
XIX i XX w.”

Wystawa czasowa „Z dziejów miasteczka w kolorze 
niebieskim. O społeczności żydowskiej Żyrardowa i okolic”

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim

Szabla w dziejach Europy

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
w Szydłowcu 

Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty 
muzyczne w malarstwie polskim

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 

Stworzenie stałej wystawy muzealnej „Warka – miasto 
dotknięte historią”

Modernizacja stałej wystawy muzealnej – wprowadzenie 
audioprzewodników

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 

Wystawa czasowa „Od włoskich bufetów po ebay 
kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Księstwo Mazowieckie 1200-1526. Intrygi, trucizny i smok, 
czyli 300 lat niezależnego Mazowsza 

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
w Sochaczewie 

40 lat Muzeum – I etap modernizacji wystawy „Pole Bitwy 
1939-1945”

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie 

Makieta (diorama) obozu przejściowego Dulag 121 na terenie 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. 
Skala 1:200 

Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Stawisko w kulturze polskiej: ludzie, wydarzenia, dzieła 
(1928-1980)

Centrum Kultury w Żyrardowie

Żyrardów – miasto tkaczy i wizjonerów

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Utrwalenie w brązie pracy nieżyjącej artystki 
Barbary Zbrożyny Orońsko
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Teatry

95,5 mln zł warte są współfi nansowane ze środków unijnych inwestycje dotyczące teatrów 

w Warszawie. Dofi nansowanie stanowiło 65,7 mln zł. Dzięki temu artyści zyskali lepsze 

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

Muzeum Narodowe w Warszawie 
Z okazji jubileuszu 150-lecia MNW, nowe oblicze zyskały sale ekspozycyjne oraz otoczenie budynku. 

Przearanżowano 3 galerie stałe: Galerię Dawnego Malarstwa Europejskiego, Galerię Portretu Staropolskiego 

i Europejskiego oraz Galerię Sztuki XIX wieku. Do użytku oddano również zrewitalizowany Dziedziniec 

im. Stanisława Lorentza. Otwarte zostały także Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Faras, Galeria Sztuki 

Średniowiecznej, Galeria Sztuki XX i XXI Wieku. Trwają przygotowania do otwarcia Galerii Sztuki Zdobniczej. 

Projekt został sfi nansowany przez MKiDN, które na ten cel przekazało ok. 15 mln zł.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

od 2008 r. na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji 

mazowieckie muzea otrzymały 22,3 mln zł

W ramach Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury teatrów 

w woj. mazowieckim przekazano 

dotacje w wysokości 12 mln zł

Przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru 

Kwadrat w Warszawie 

8,2 mln zł / 5,6 mln zł 

Remont Teatru Studio wraz zakupem wyposażenia 

852 tys. zł 

Teatr Wielki – Opera Narodowa 

Prace konserwatorskie elewacji 

18,7 mln zł / 12,6 mln zł

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Poprawa funkcjonalności

41 mln zł / 28,3 mln zł 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy 

Teatr

27,5 mln zł / 19,1 mln zł 

Muzeum Narodowe, Dziedziniec LorentzaMuzeum Narodowe, galeria sztuki średniowiecznej

15,2 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 178 wystaw i wydarzeń muzealnych na terenie 

województwa mazowieckiego. 
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Szkoły artystyczne i uczelnie

Dofi nansowane dzięki środkom unijnym 

inwestycje są warte 120 mln zł, 

a wsparcie UE stanowi 73,7 mln. 

Na projekty infrastrukturalne 

szkoły i uczelnie artystyczne 

na Mazowszu od 2008 r. 

otrzymały od resortu kultury 

prawie 20 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 r. w woj. mazowieckim powstały:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kozienicach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie

Szkoła Muzyczna I stopnia im. O. Kolberga w Ruszkowicach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych 

przy ul. 25 Czerwca w Radomiu 

43,7 mln zł / 21,7 mln zł 

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej 

w Warszawie

13,8 mln zł / 11,5 mln zł 

Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego 

budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

55,8 mln zł / 34,8 mln zł 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Plastycznych 

przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu

6,8 mln zł / 5,7 mln zł 

Budowa nowego oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie



Zabytkową salę „Stolica” na 263 miejsca wyposażono w scenę z fosą orkiestrową. To pierwsza sala kinowa 

w Warszawie z miejscem przeznaczonym dla muzyków. Nowa sala – „Mała Czarna” – liczy 49 miejsc. Kino 

wyposażono w sprzęt umożliwiający prezentację fi lmów ze wszystkich nośników, w tym 3D. W holach 

zorganizowano powierzchnie wystawiennicze i multimedialne. Pojawiły się ekrany dotykowe umożliwiające 

widzom dostęp do zasobów cyfrowych Filmoteki Narodowej.

Warszawskie kino Elektronik w maju 2015 r. wznowiło 

działalność po remoncie przeprowadzonym dzięki 

dofi nansowaniu MKiDN. Liczący 700 m2 powierzchni budynek 

na Żoliborzu powstał 40 lat temu. W 2001 r. został zamknięty, 

ponieważ nie spełniał obowiązujących współcześnie 

norm i przepisów. W 2010 r. część pomieszczeń i obiektów 

znajdujących się w kompleksie przejęła Fundacja Laterna 

Magica, tworząc siedzibę Warszawskiej Szkoły Filmowej. 

Fundacja podjęła się przeprowadzenia remontu kina. 

Na rewitalizację i zakup sprzętu otrzymała od resortu kultury 

dotację w wysokości 1 mln zł. 
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Kina

W listopadzie 2012 r. w odnowionej siedzibie rozpoczęło działalność kino Iluzjon. Modernizację 

zabytkowego budynku przeprowadzono dzięki 18 mln zł przekazanym przez MKiDN. 

Narodowy Instytut Audiowizualny

Nowy gmach Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie został otwarty 29 maja 2015 r. Budynek 

przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie mieści nowoczesną salę dostosowaną do projekcji 4K, sale warsztatowe 

i konferencyjne, oraz klubokawiarnię, a dziedziniec stał się miejscem działań artystycznych. Wszystkie dostępne 

dla użytkowników sale noszą nazwy związane z polską kulturą – m.in. z tytułami polskich fi lmów i programów: 

sala wielofunkcyjna to Ziemia obiecana, dziedziniec – Cztery pory roku, a pokój spotkań nazwano Do widzenia, 

do jutra. W Archiwum goście mają dostęp do materiałów audiowizualnych zgromadzonych przez Instytut. 

To 10 tys. materiałów: fi lmy (m.in. Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy), animacje, dokumenty (np. Joanna Anety 

Kopacz), rejestracje spektakli (np. Teatru Ósmego Dnia) oraz archiwalne programy telewizyjne i radiowe. Serwery 

NiNA dysponują 5 petabajtami miejsca. W zmodernizowanym budynku można też, z pomocą specjalistów, 

zdigitalizować domowe archiwa. Instytut udostępnia sprzęt potrzebny do bezpiecznego przeniesienia materiałów 

z kaset VHS, taśm magnetofonowych i zdjęć na nośniki cyfrowe.

Koszt całkowity projektu – 54,1 mln zł, dofi nansowanie UE – 46 mln zł.

Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany w 2009 r. Jego statutową misją jest utrwalanie, archiwizacja 

i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury fi lmowej, muzycznej oraz teatralnej.
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Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Dwukondygnacyjny obiekt o powierzchni 15 tys. m2 mieści m.in. wystawy stałe i czasowe, 

laboratoria oraz pracownie multimedialne i wielofunkcyjne Planetarium. W otaczającym budynek 

Parku Odkrywców znajduje się zewnętrzna galeria sztuki oraz amfi teatr.  

Budynek zlokalizowany nad Wisłą wpisuje się w otaczający go krajobraz, wydobywa i podkreśla charakter 

nadwiślańskich bulwarów, jest też ważnym głosem w rozwoju współczesnej architektury.

Unikatowa w skali kraju instytucja prezentuje współdziałanie nauki i sztuki. To placówka nowego typu, 

specjalizująca się w interaktywnej edukacji kulturalnej i naukowej, służąca kształceniu, popularyzacji kultury 

i wiedzy, rozrywce oraz rozwijaniu zainteresowań otaczającym nas światem.

Działalność Centrum Nauki Kopernik zainaugurowano 5 listopada 2010 r. spektaklem Wielki Wybuch 

opowiadającym o początkach wszechświata, wyreżyserowanym przez Saskię Boddeke oraz Petera Greenawaya.

Instytucja cieszy się ogromną popularnością – do tej pory zwiedziło ją 5,2 mln gości.

Wartość całkowita projektu to 364,7 mln zł. Inwestycja uzyskała 207 mln zł unijnego dofi nansowania 

w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN.
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fi lm teatr
projekt 
interdyscyplinarnymuzyka

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

4 mln zł 

Najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce, zali-

czane do ścisłej światowej czołówki, miejsce spotkań 

fi lmowców i profesjonalistów z całego świata.

Jako jedyny festiwal fi lmowy w naszym kraju znajduje 

się w elitarnej kategorii „międzynarodowych festiwali 

konkursowych” Międzynarodowej Federacji Stowarzy-

szeń Producentów Filmowych (www.fi apf.org), 

w której znajdują się m.in. festiwale w Cannes, Berlinie, 

Wenecji, San Sebastian, Karlowych Warach czy Mo-

skwie. W 2011 r. Konkurs Filmów Krótkometrażowych 

WMFF został uznany przez Amerykańską Akademię 

Filmową za festiwal kwalifi kujący do Oscara® w kate-

gorii Best Short Film. Najważniejsze na świecie pismo 

fi lmowe „Variety” dwukrotnie uznało WMFF za jeden 

z 20 najważniejszych europejskich festiwali fi lmowych. 

Celem WMFF jest promocja kina artystycznego, ambit-

nego oraz prezentacja najnowszych fi lmów polskich 

i środkowoeuropejskich.

Warszawskie Spotkania Teatralne

1 mln zł

Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kraju. 

Od pierwszej edycji w 1965 r. wyznacza trendy i pro-

muje twórców. Dwa lata temu festiwal z powodzeniem 

wrócił do Teatru Dramatycznego, osiągając rekordową 

ilość ponad 10 tys. widzów. 

Aktualnie realizowana formuła skupia się na prezenta-

cjach w dwóch głównych nurtach. DUŻE WST prezen-

tuje przedstawienia dla widzów dorosłych, a Małe WST 

pokazuje spektakle dla najmłodszej publiczności. 

Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”

2,9 mln zł

Organizowany od 2004 r. przegląd twórczości, 

a jednocześnie promocja i prezentacja najnowszych 

trendów i tendencji w kulturze polsko-żydowskiej, 

w szczególności w muzyce, o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym. Co roku bierze w nim udział 

wielu znakomitych artystów polskich i zagranicznych, 

uzdolnieni artyści młodego pokolenia oraz tysiące 

osób chcących poznać powiązania kultury polskiej 

i żydowskiej. Festiwal jest jednym z najważniejszych 

wydarzeń tego typu w Europie, ukazuje kulturę żydow-

ską w szerokim kontekście kultury polskiej i światowej, 

konfrontując tradycję z nowoczesnością. Festiwal 

prezentuje działania interdyscyplinarne i spektrum 

gatunków muzycznych, od muzyki klasycznej, synago-

galnej, klezmerskiej i ludowej po awangardową muzy-

kę współczesną, a także inne dziedziny, takie jak: fi lm, 

teatr, literatura, sztuki plastyczne. Ważnym elementem 

festiwalu są działania interaktywne: spotkania, dysku-

sje, warsztaty, imprezy plenerowe.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 

„Warszawska Jesień”

10,6 mln zł 

To jeden z największych i najważniejszych festiwali 

o międzynarodowej randze, poświęconych poważnej 

muzyce współczesnej. Celem jest prezentacja najnow-

szej twórczości polskiej i obcej w kontekście znaczących 

muzycznych dzieł współczesności, a także kreowanie 

faktów artystycznych i kulturowych poprzez zamawianie 

utworów, prawykonania, debiuty twórców i wykonawców 

oraz aranżację nowych projektów autorskich.

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

8,3 mln zł 

Cykliczna impreza o 19-letniej tradycji, której każda 

edycja oparta jest na temacie przewodnim związanym 

z muzyką i dziedzictwem Beethovena. Festiwal wypra-

cował sobie rozpoznawalną na całym świecie markę 

jednego z największych i najważniejszych europejskich 

wydarzeń poświęconych muzyce klasycznej. Najważ-

niejsze projekty odbywają się w Warszawie i Krakowie. 

W programie kolejnych edycji akcentowane są ważne 

rocznice upamiętniające wybitnych twórców. Każdej 

towarzyszą Kursy Mistrzowskie, Międzynarodowe 

Sympozjum Naukowe i Wystawa Manuskryptów.

Spektakl Lód, Teatr Provisorium, autor: Bartosz Warzecha

Warszawa Singera

Mała Warszawska Jesień 2014, Artur Zagajewski, Słuchodrzewisko

30. WMFF Warszawa

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 mazowieckim dofi nansowanie otrzymało 1000 projektów na łączną kwotę 
119 097 260 zł.

Wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN 
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Wybrane wydarzenia kulturalne w regionie: 

Baranowo: 
Tydzień Kultury Kurpiowskiej 

Ciechanów: 

Międzynarodowy Festiwal Chóralny Ciechanovia 
Cantans

Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty”

Czersk: 

Europejskie Dni Dziedzictwa – Korzenie Tradycji 
„Od Ojczyzny do Ojcowizny”

Jedlińsk: 

Festiwal „Apetyt na Gombrowicza”

Kadzidło: 
„Wesele Kurpiowskie” Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny

Konstancin Jeziorna: 

8 i pół dekady Schaeff era – 85. urodziny Profesora 
Bogusława Schaeff era

Kotuń: 

Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży 
z Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy i Węgier 

Łyse: 

Konkurs Palma Kurpiowska

Mińsk Mazowiecki: 

Festiwal Muzyki Chóralnej 

Nieporęt: 

Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej

Orońsko: 

Triennale Młodych

Ostrołęka: 

Kurpiki – przegląd dorobku kulturalnego regionu 
kurpiowskiego

Otwock: 

Stowarzyszenie Komuna Otwock – Festiwal Przyszłość 

Pionki: 

„Gdzie brzmi muzyka, tam dobre serca mają” – Festiwal 
Ognisk Muzycznych Województwa Mazowieckiego

Płock: 

Festiwal Świata Niezależnego Audioriver

Letni Festiwal Muzyczny 

Witold Lutosławski patronem Płockiej Orkiestry 
Symfonicznej Festiwal

Podkowa Leśna: 

Festiwal Muzyczne Konfrontacje 

Przysucha: 

Mazowiecki Przegląd Folkloru – Dni Kolbergowskie 

Puławy: 

Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych 
im. M. Kosińskiego

Radom: 

Festiwal Kontrolowany

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej 
im. Mikołaja z Radomia

Międzynarodowy Konkurs Kwartetów Smyczkowych

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury 
ludowej”

Sochaczew: 

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu

Sulejówek: 

Pomosty – spotkania z nową muzyką

Wyśmierzyce: 

Festiwal „Najmniejsze miasto – wielcy wykonawcy”

Zalesie Górne: 

Rekonstrukcja poety – Co można zrobić z poezją?

Zwoleń: 

Spotkanie ludowych kultur europejskich na Ziemi 
Jana Kochanowskiego

Żyrardów: 

Muzyka Chopina w sercu XIX-wiecznej Osady 
Fabrycznej

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

Okładka: Pałac w Wilanowie


