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Przełom – tak w skrócie można określić ostatnie osiem lat w polskiej kulturze. Zaczęliśmy od inwestycji, 

które sprowadzały się przede wszystkim do nadrobienia pięćdziesięcioletnich zaległości w budowie nowej 

infrastruktury oraz remontu już istniejącej – tak, by mogła ona posłużyć kolejnym pokoleniom odbiorców 

i artystów. Kolejnym etapem było zarówno inwestowanie w nowoczesne technologie i wyposażenie placówek, 

które umożliwiają rozwój edukacji, innowacyjności i kreatywności, jak i ochrona dziedzictwa narodowego 

(wzrost liczby muzeów i muzealiów oraz renowacje rekordowej liczby zabytków). Wreszcie – podjęliśmy starania, 

by udział w wydarzeniach artystycznych upowszechnić, wprowadzając program Kultura dostępna.

Maksymalne wykorzystanie środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

a także Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pozwoliło na rozmach 

inwestycji w kulturę. Znacząco wzrosły także nakłady na kulturę z budżetu państwa. To wszystko zaowocowało 

realizacją długo oczekiwanych, ale – z powodu wysokich kosztów – od dawna odkładanych inwestycji. 

Wymownym przykładem takiego projektu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, którego budowa dobiega 

końca, a jego początki jako „Teatru w budowie” sięgają 40 lat wstecz.

Jednak pieniądze są tylko środkiem w procesie powstawania i odbioru sztuki, dlatego Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego wprowadziło też zmiany w systemie edukacji artystycznej. Innowacje te mają charakter 

ewolucyjny i służą dostosowaniu programu nauczania do aktualnych potrzeb oraz wyzwań przyszłości, takich jak 

m.in. zmiany na rynku pracy, obniżenie wieku szkolnego czy wreszcie ekspansji nowych technologii. Szczególnym 

priorytetem dla MKiDN było przywrócenie w szkołach publicznych muzyki i plastyki jako przedmiotów 

obligatoryjnych. Wyrugowane z programów szkolnych pod koniec lat dziewięćdziesiątych – dzięki staraniom 

mojego poprzednika, Bogdana Zdrojewskiego (ministra kultury w latach 2007-2014) – powróciły.

Ostatnim etapem tworzenia nowych, optymalnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju kultury w Polsce 

jest jej szerokie rozpowszechnienie. Służy temu realizowany przez MKiDN program „Kultura Dostępna”, który 

ma ułatwić odbiorcom dostęp do wydarzeń artystycznych i ograniczyć przeszkody, takie jak brak pieniędzy czy 

czasu. Muzea Narodowe dla dzieci i studentów do 26. roku życia za złotówkę, Karta Dużej Rodziny gwarantująca 

zniżki w wybranych instytucjach kultury oraz setki wydarzeń artystycznych, dofi nansowanych przez MKiDN, 

odbywających się w różnych zakątkach Polski – to tylko wybrane elementy tego programu. Jego ważnym 

składnikiem jest też nowo powstały portal kulturadostepna.pl, zawierający wyszukiwarkę bezpłatnych lub tanich 

ofert kulturalnych oraz listę zabytków i ciekawych miejsc do obejrzenia w danym regionie.

Wyzwaniem na kolejne lata jest równie dobre wykorzystanie szansy, jaką dają pieniądze z Unii Europejskiej 

(do dyspozycji MKiDN będą 2 mld zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz 

przekonanie władz samorządowych wszystkich szczebli, że na kulturze nie warto i nie opłaca się oszczędzać. 

Świadomość, że kultura przekazuje wartości, których nie da się bezpośrednio przełożyć na ekonomię, zaowocuje 

zmianą myślenia o roli ludzi kultury w tworzeniu kreatywnego i świadomego społeczeństwa oraz o tym, że należy 

im się za to godna zapłata. 

Oddając do Państwa rąk tę publikację mamy nadzieję, że jej lektura zachęci do odwiedzenia prezentowanych 

tu obiektów oraz będzie impulsem do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
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1.  Słowo wstępne Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej
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Pamiętając o przeszłości, resort inicjuje działania służące podtrzymaniu oraz rozpowszechnianiu tradycji 

narodowej i państwowej. Chodzi m.in. o sprawy dotyczące zabytków, miejsc pamięci narodowej, grobów, 

cmentarzy wojennych i pomników zagłady. Celem ministerstwa jest opieka nad dorobkiem rodzimego 

muzealnictwa i promocja zbiorów muzealnych znajdujących się w kraju i za granicą. Ważną kwestią jest również 

ochrona i odzyskiwanie polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, utraconego zarówno na skutek działań 

wojennych, jak i przemieszczeń niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.

Ministerstwo sprawuje nadzór nad publicznym szkolnictwem artystycznym, zajmuje się też szeroko rozumianą 

edukacją kulturalną, która stanowi jedno z narzędzi budowania potencjału społecznego. 

MKiDN promuje aktywnie kulturę polską – nie tylko w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami. W tym 

celu utrzymuje współpracę międzynarodową, która wspomaga i upowszechnia twórczość polskich artystów. 

Ministerstwo realizuje swoje zadania m.in. poprzez udzielanie dofi nansowań bezpośrednich. Wspieraniu 

najwartościowszych zjawisk z obszaru kultury służą Programy Ministra. Dotyczą one m.in. muzyki, teatru, tańca, 

kinematografi i, sztuk wizualnych, czytelnictwa, promocji polskiej kultury za granicą, podnoszenia kompetencji 

artystycznych oraz popularyzacji sztuki ludowej i tworzenia nowych kolekcji. Ich celem jest również poprawa 

funkcjonowania prowadzonych przez samorządy instytucji, takich jak domy kultury, muzea i biblioteki. 

Głównymi benefi cjentami są organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Resort prowadzi dialog z obywatelami angażującymi się w działalność kulturalną, skupionymi w organizacjach 

pozarządowych i reprezentującymi grupy zawodowe artystów. Dzięki współpracy z ruchem społecznym 

Obywatele Kultury udało się wdrożyć w życie wiele ich postulatów, m.in. ten dotyczących wyższych nakładów 

na kulturę. Rada Organizacji Pozarządowych przy MKiDN jest natomiast źródłem wiedzy i doświadczeń, które 

– stanowiąc przestrzeń inspirujących dyskusji – przyczynia się do kreowania racjonalnej polityki kulturalnej 

państwa i ulepszania istniejących rozwiązań.

MKiDN opracowuje projekt rocznego budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra kultury. 

Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z zakresem jego 

kompetencji, m.in. dotyczące prawa autorskiego, medialnego i fi lmowego. 

MKiDN – jako operator funduszy unijnych przeznaczonych na kulturę – było liderem w ich wykorzystywaniu. 

W efekcie, od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – w całym kraju budowane lub rozbudowywane są 

gmachy muzeów, fi lharmonii, teatrów, oper i bibliotek. Zyskuje również infrastruktura szkolnictwa artystycznego, 

poziom kształcenia oraz wzrasta liczba uczniów i studentów. Dzięki temu zmienia się mapa kulturalna kraju, 

przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności Polski w Europie i na świecie. 

Główne zadania MKiDN koncentrują się wokół wspierania i popularyzacji działalności kulturalnej 

i artystycznej. Resort wykonuje je przede wszystkim poprzez nadzór instytucji artystycznych.2.
 Ministerstwo 
Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego
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Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega 45 instytucji kultury, znajdujących się 

na terenie całego kraju. Są wśród nich teatry, opery, fi lharmonie, orkiestry, muzea, ośrodki kultury oraz centra 

kultury i sztuki.

1. Biblioteka Narodowa w Warszawie

2. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

3. Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie

4. Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

5. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

6. Filharmonia Narodowa w Warszawie

7. Filmoteka Narodowa w Warszawie

8. Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie

9. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie

10. Instytut Książki w Krakowie

11. Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie

12. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

13. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

14. Muzeum Historii Polski w Warszawie

15. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

17. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

18. Muzeum Narodowe w Krakowie

19. Muzeum Narodowe w Poznaniu

20. Muzeum Narodowe w Warszawie

21. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  

22. Muzeum Stutthof w Sztutowie

23. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie

24. Muzeum Zamkowe w Malborku

25. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

26. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

27. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

28. Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie

29. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

30. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

31. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie

32. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

33. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

34. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

35. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

36. Studio Filmowe „Kadr” w Warszawie

37. Studio Filmowe „Tor” w Warszawie

38. Studio Filmowe „Zebra” w Warszawie

39. Teatr Narodowy w Warszawie

40. Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

41. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

42. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

43. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

44. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów I Rzeczypospolitej

45. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

W chwili obecnej resort kultury prowadzi też jako wspólne 33 instytucje kultury we wszystkich 

16 województwach. Instytucje kultury współprowadzone, których organizatorem jest Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego to:

1. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

2. Muzeum – Zamek w Łańcucie 

3. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

4. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

5. Muzeum Narodowe w Kielcach

6. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

7. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

8. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

9. Muzeum Sztuki w Łodzi

10. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Instytucje współprowadzone, wpisane w rejestrze organizatorów samorządowych:

1. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

2. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

3. Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 

4. Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze

5. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 

6. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

7. Muzeum Lubelskie w Lublinie 

8. Muzeum Narodowe w Gdańsku 

9. Muzeum Narodowe w Szczecinie 

10. Muzeum PRL-u w Krakowie (w organizacji) 

11. Muzeum Śląskie w Katowicach 

12. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

13. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku 

14. Opera Nova w Bydgoszczy 

15. Opera Wrocławska we Wrocławiu

16. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach 

17. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice 

18. Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie 

19. Teatr Polski we Wrocławiu 

20. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

21. Teatr Wierszalin w Supraślu

22. Teatr Wybrzeże w Gdańsku 

23. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz w Warszawie
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Wśród instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się:

Instytut Adama Mickiewicza

Głównym celem tej instytucji jest promowanie polskiej kultury na świecie i współpraca kulturalna z innymi krajami. 

„Opowiadamy Polskę za granicą i aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych na świecie, takich jak 

festiwale, targi czy wystawy” – piszą o sobie pracownicy IAM. Do zadań Instytutu należy też tworzenie 

i aktualizacja zintegrowanego systemu informacji o polskiej kulturze oraz rozpowszechnianie tych informacji 

– także w językach obcych – w światowych zasobach www, m.in. poprzez portal culture.pl. 

Instytut Książki

Narodowa instytucja kultury, której zadaniem jest promocja książki i czytelnictwa w kraju, a także popularyzacja 

polskiej literatury na świecie. Jej główne osiągnięcia to: ponad 1400 tłumaczeń polskich książek za granicą w ciągu 

ostatnich lat; program Biblioteka+ czyli przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu 

do wiedzy i kultury oraz ponad 1200 Dyskusyjnych Klubów Książki w całym kraju. IK jest też wydawcą najstarszych 

i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek”, „Twórczości”, „Literatury 

na Świecie”, „Dialogu”, „Ruchu Muzycznego” czy „Odry”.

Filmoteka Narodowa

Filmoteka Narodowa jest państwową instytucją kultury, która zapewnia ochronę dziedzictwa narodowego 

w zakresie kinematografi i. Jej działalność polega głównie na gromadzeniu, katalogowaniu i zabezpieczaniu kopii 

fi lmowych oraz materiałów dotyczących fi lmów, a także na upowszechnianiu kultury fi lmowej. Pod opieką FN 

znajduje się kino „Iluzjon”, cenione za ambitny repertuar: połączenie klasyki, nowości i dokumentów oraz spotkań 

z fi lmowcami, seansów z muzyką na żywo i festiwali. Obecną siedzibę (ul. Narbutta 50A) w zabytkowym budynku 

dawnego kina Stolica Iluzjon zyskał na stałe w 2009 r. (dzięki wsparciu MKiDN). W latach 2011-2012 placówka 

ta przeszła gruntowny remont i modernizację, dzięki którym powstało multimedialne Muzeum Sztuki Filmowej 

– czyli nowoczesny, dwusalowy obiekt wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę projekcyjną.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy 

o wybitnym polskim kompozytorze i jego muzyce, publikacjami, organizowaniem koncertów, konferencji 

i kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami Chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia 

i obiekty muzealne, sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina. W 2010 r.  

Instytut przejął organizację prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, 

z jego inicjatywy powstał też i jest kontynuowany Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa.

Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

MCK ma status narodowej instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą 

i wystawienniczą. Punktem wyjścia do działań, a zarazem punktem odniesienia dla wszystkich realizowanych 

przez MCK projektów jest Europa Środkowa. Główne wątki tematyczne tej działalności to teoria i zarządzanie 

dziedzictwem kulturowym, sztuka i przestrzeń kulturowa Europy Środkowej, dialog międzykulturowy oraz polityka 

kulturalna i ekonomia kultury. W siedzibie MCK działa specjalistyczna biblioteka naukowa gromadząca polską 

i zagraniczną literaturę z zakresu dziedzictwa kulturowego. Organizowane są też wykłady, spotkania i debaty.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

PISF odpowiada za rozwój polskiej kinematografi i oraz za promocję polskiej twórczości fi lmowej za granicą. 

Instytut realizuje zadania zapisane w Ustawie o kinematografi i, do których należą m.in. dofi nansowywanie 

produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania fi lmów, promocja polskiej kinematografi i na świecie, wspieranie 

debiutów oraz rozwoju artystycznego młodych twórców fi lmowych, edukacja fi lmowa oraz wspieranie 

utrzymywania archiwów fi lmowych. W ostatnich latach PISF uruchomił program cyfryzacji kin, programy 

edukacyjne – m.in. Filmotekę Szkolną, adresowany do studentów kurs Akademia Polskiego Filmu oraz projekt 

„Rekonstrukcja cyfrowa”, którego celem jest ochrona archiwalnych zbiorów fi lmowych oraz ich digitalizacja.



Instytut Teatralny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia 

teatralnego. Wspiera też działalność badawczą i edukacyjną w tym zakresie. Instytut prowadzi wortal poświęcony 

polskiemu teatrowi e-teatr.pl, internetową telewizję teatralną e-teatr.tv oraz specjalistyczną Księgarnię 

„Prospero”. W skład Instytutu wchodzi Biblioteka, Pracownia Dokumentacji Teatru, Medioteka oraz Galeria, gdzie 

prezentowane są czasowe wystawy o tematyce teatralnej. Zadania instytucji są realizowane poprzez organizację 

festiwali, wykładów, spotkań, warsztatów, konkursów oraz prowadzenie programów edukacyjnych i badawczych. 

Instytut Teatralny m.in. koordynuje obchody 250-lecia teatru w Polsce.

Narodowy Instytut Audiowizualny

Najważniejsze zadania Instytutu to rejestrowanie najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury 

oraz systematyczna digitalizacja dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych 

i zapisanych cyfrowo materiałów. NInA prowadzi m.in. multimedialny portal, udostępniający zarchiwizowane 

materiały – ninateka.pl. To ponad 5500 darmowych plików audio i wideo. 98 proc. z nich to materiały bezpłatne 

– fi lmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, fi lmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych 

i operowych, nagrania koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe. 

Instytut prowadzi także internetowe pismo o tematyce kulturalnej dwutygodnik.com. 

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury zajmuje się upowszechnianiem kultury na terenie kraju, podtrzymywaniem 

i popularyzowaniem tradycji narodowej i państwowej, promocją polskiego dziedzictwa narodowego, edukacją 

kulturalną oraz kreowaniem zainteresowania kulturą i sztuką, prowadzeniem informacji kulturalnej, a także 

prac badawczych i eksperckich w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z samorządami 

terytorialnymi. Do zadań tej instytucji należy także rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, w tym podnoszenie 

kwalifi kacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Instytucja ta została powołana 1 stycznia 2011 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i zastąpiła dotychczasowy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Zmiana ta wiązała się z nadaniem 

instytucji nowego statutu. Narodowy Instytut Dziedzictwa zajmuje się dokumentacją wartości zabytków, 

kształtowaniem zasad ich ochrony oraz stanem dziedzictwa kulturowego w Polsce. NID wydaje ekspertyzy 

i opinie dotyczące działań podejmowanych przy zabytkach, monitoruje i analizuje zagrożenia dla dziedzictwa, 

wypracowuje metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także prowadzi ewidencję badań archeologicznych. 

Instytut Muzyki i Tańca

Podstawową misją Instytutu Muzyki i Tańca jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej 

w Polsce, w tym – analiza funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, działalność dokumentacyjna i archiwizacyjna, 

działanie na rzecz poprawy jakości edukacji, wspieranie w tym zakresie instytucji kultury i organizacji 

pozarządowych oraz tworzenie nowych programów. Instytut organizuje także warsztaty i szkolenia oraz zleca 

badania naukowe, prowadzi też portal taniecpolska.pl. IMiT jest także współorganizatorem wielu wydarzeń 

artystycznych w całym kraju.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest instytucją kultury powstałą z przekształcenia Ośrodka 

Ochrony Zbiorów Publicznych, powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 marca 2011. 

Działalność Instytutu obejmuje gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, 

wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kształtowanie świadomości w zakresie wartości i zachowania 

dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej sfery 

aktywności Ośrodka. Misją Instytutu jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w obszarze zarządzania muzeami 

i zbiorami publicznymi w Polsce.
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MKiDN uzupełnia i wspiera te działania. Budżet resortu z roku na rok jest coraz wyższy: w 2008 r. łączne środki 

w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiły 2,2 mld zł, w 2015 r. osiągnęły poziom 

3,6 mld zł. To wzrost o 60%!

Finansowanie kultury opiera się w znacznej mierze na środkach z budżetu samorządów 

terytorialnych. Ich wydatki stanowią corocznie ok. 80% ogólnych wydatków publicznych 

na kulturę. 

Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2014 i plan na 2015 r. (w mln zł)
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3.
Budżet

Najwięcej – 44 % – przeznaczono na edukację artystyczną.

Pozostała część została przekazana na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 

Na to pojęcie składają się:

•  kinematografi a

•  działalność instytucji artystycznych (teatrów, fi lharmonii, orkiestr itp.), galerii i biur wystaw artystycznych, 

centrów kultury i sztuki, bibliotek, archiwów państwowych, muzeów

•  ochrona zabytków i opieka nad nimi 

•  pozostałe instytucje i zadania z obszaru kultury.



Średni udział wydatków na poszczególne obszary w wydatkach ogółem budżetu państwa i budżetu 

środków europejskich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2008-2015 

44%

7%

3%
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2%

1%

1%

54%

14%

5%

11%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

działalność muzealna
ochrona zabytków i opieka 
nad zabytkami

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

Koordynacja, administracja 
i obrona

Edukacja artystyczna

działalność centrów kultury i sztuki

biblioteki

działalność instytucji artystycznych 
(teatry, fi lharmonie, orkiestry, itp.)

galerie i biura wystaw artystycznych

archiwa państwowe

pozostałe instytucje 
i zadania z obszaru kultury

kinematografi a
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Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – otwarte dla publiczności 1 kwietnia 2009 r.; 
na realizację prac remontowych MKiDN w latach 2008-2009 przeznaczyło kwotę prawie 30 mln zł
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Programy Ministra to mechanizm, dzięki któremu przyznawane są dotacje ze środków 

w dyspozycji resortu kultury, będący narzędziem realizacji jego długofalowej strategii. 

Zainteresowanie tą formą wsparcia jest ogromne, co roku do resortu wpływa od kilku do kilkunastu tysięcy 

wniosków:

4.
Programy Ministra

2008

14 950

2012

8497

2010

7850

2014

9321

2009

12 402

2013

9204

2011

6482

2015

11 016

54. Festiwal Muzyczny w Łańcucie

Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska
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Teatr i taniec

Muzyka

Film

Promocja kultury 
polskiej za granicą

Sztuki wizualne

na organizację  wydarzeń 

artystycznych przyznanych 

zostało 4,7 tys. dotacji

•  Muzyka (w tym „Fryderyk Chopin”, „Lutosławski”” i „Zamówienia kompozytorskie”) 1713 – 135,3 mln zł 

•  Teatr i taniec (w tym „Tadeusz Kantor” i „250-lecie Teatru Publicznego w Polsce”) 695 – 91,1 mln zł

•  Sztuki wizualne 460 – 43,4 mln zł

•  Film 238 – 28,4 mln zł

•  Promocja kultury polskiej za granicą 686 – 56,6 mln zł

•  Pozostałe zadania z zakresu muzyki, teatru i tańca (w tym priorytet „Muzyka, teatr, projekty 

interdyscyplinarne”) 947 – 141,7 mln zł

Najwięcej dofi nansowań – 4,7 tys., czyli 36% – przyznano na organizację wydarzeń artystycznych. 

Pozostałe zadania 
z zakresu muzyki, 
teatru i tańca

W latach 2008-2015 przyznanych zostało ponad 23,7 tys. dotacji na łączną kwotę 2,1 mld zł.

Infrastruktura kultury

Wydarzenia artystyczne

Ochrona zabytków
Literatura i czytelnictwo

Edukacja 
i programy badawcze

Kolekcje

Dziedzictwo kulturowe

łączna kwota dotacji

2,1 mld zł

• Ochrona zabytków 2,6 tys. dotacji – 524,6 mln zł 

• Infrastruktura kultury 2,8 tys. dotacji – 511,9 mln zł

•  Wydarzenia artystyczne (muzyka, teatr, taniec, fi lm, sztuki wizualne, promocja za granicą) 4,7 tys. dotacji 

– 496,8 mln zł

• Dziedzictwo kulturowe (muzea, archeologia, kultura ludowa) 3 tys. dotacji – 276,9 mln zł

• Literatura i czytelnictwo 7,5 tys. dotacji – 144,7 mln zł

• Edukacja i programy badawcze 2,6 tys. dotacji – 142 mln zł

• Kolekcje (muzealne i artystyczne) 283 dotacji – 57,3 mln zł

Najwięcej środków – 524,6 mln zł, czyli 24% – przekazano na rzecz ochrony zabytków.  



Usprawnienie procedury naboru

Modernizacja systemu składania aplikacji 

Na potrzeby wnioskodawców uruchomiony został portal internetowy (EBOI), za pomocą którego wypełniają 

i składają aplikacje. Usprawnia to znacząco komunikację potencjalnych benefi cjentów z resortem. Wnioskodawcy 

dysponują danymi kontaktowymi pracowników, którzy udzielają pomocy przy składaniu dokumentów.
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Nabór elektroniczny – uproszczenie procedury 

Wnioskodawcy posiadający kwalifi kowany podpis elektroniczny mogą składać w całości aplikacje elektroniczne. 

W przypadku pozostałych wnioskodawców jedynym dokumentem papierowym wymaganym na etapie 

naboru w większości programów jest 1-2 stronicowe potwierdzenie złożenia aplikacji przez system EBOI. Pełna 

dokumentacja wraz załącznikami jest przesyłana przed podpisaniem umowy jedynie przez podmioty, które 

uzyskały dotację. 

Wnioski elektroniczne i inne ułatwienia dla wnioskodawców

Do elektronicznych formularzy wniosków wprowadzono wiele funkcji automatycznych, które ułatwiają pracę 

i minimalizują ryzyko popełnienia błędów. Prócz tego wnioskodawcy, którzy złożą aplikacje, na 2 tygodnie przed 

zamknięciem naboru są informowani o ewentualnych błędach i uchybieniach, a część mniej istotnych uchybień 

formalnych można też poprawić już po zamknięciu naboru. Wszystkie te działania doprowadziły do znaczącego 

zmniejszenia odsetka zadań z błędami formalnymi – z 22% w latach 2008-2011 do 8% w latach 2012-2015.

Transparentność procedur

Wszystkie etapy procesu decyzyjnego są opisane w publicznie dostępnych dokumentach. Wprowadzone 

rozwiązania organizacyjne minimalizują uznaniowość w przyznawaniu dofi nansowań, przy zachowaniu niezbędnej 

elastyczności związanej ze specyfi ką oceny projektów kulturalnych. 

Ocena punktowa

We wszystkich Programach MKiDN wnioski są oceniane w skali 100 punktowej. Dotacje w trybie konkursowym 

otrzymują jedynie wnioski, które dostały odpowiednio wysoką punktację (w zależności od programu, minimum 

to 60-70 pkt.) Również wysokość przyznanych środków fi nansowych jest uzależniona do liczby zdobytych punktów.

Eksperci zewnętrzni

Ocenę merytoryczną projektów przeprowadzają niezależni od Ministra, zewnętrzni eksperci. Są to osoby o dużej 

wiedzy fachowej, dorobku i doświadczeniu w dziedzinie, której dotyczy dany program. Od 2013 r. merytoryczna 

ocena ekspercka stanowi 60% punktacji całościowej. Personalia ekspertów są ujawniane po zamknięciu procedury 

przyznawania dotacji.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dotacji i których wnioski otrzymały co najmniej 50% oceny maksymalnej, mają 

możliwość złożenia odwołania, które jest rozpatrywane bezpośrednio przez Ministra KiDN. Formalności związane 

z odwołaniem są ograniczone do minimum – całość procedury wykonuje się drogą elektroniczną.

liczba mieszkańców 
powyżej 400 tys.

liczba mieszkańców 
400-150 tys.

liczba mieszkańców 
poniżej 100 tys. 

liczba mieszkańców 
150-100 tys.

Połowa dotacji – ponad 11,8 tys. – trafi ła do miast poniżej 100 tys. mieszkańców

8479

2450

931

11 873

Dofi nansowania przyznawane w ramach Programów Ministra są ważne dla środowisk lokalnych, często stanowią 

ratunek dla lokalnych projektów kulturalnych. 

Na inwestycje i remonty samorządowe instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego otrzymały 

12,3 tys. dotacji o łącznej wartości  732,9 mln zł.



Co szóste euro pochodzące z funduszy strukturalnych na kulturę zostało wydane w Polsce. Na dofi nansowanie 

projektów dotyczących ochrony zabytków oraz budowy i remontów fi lharmonii, oper, muzeów, bibliotek czy 

placówek szkolnictwa artystycznego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowano w sumie 

4,8 mld zł. Pod względem wykorzystania środków na kulturę w latach 2007-2013 Polska stała się liderem 

wśród państw europejskich! 

W ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013, którego operatorem jest MKiDN, dofi nansowanie otrzymało 79 projektów. Ich łączna 

wartość to 4,08 mld zł (w tym ze środków europejskich – 2,3 mld zł). 

Do użytkowania oddano m.in. siedzibę Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 

sale koncertowe w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i w Łodzi, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, 

zrewitalizowany zespół pałacowo-ogrodowy w Wilanowie, Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, 

Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie 

Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku 

Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. 

5.
Europejskie 
fundusze 
dla kultury

77 obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem

47 nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków instytucji kultury

127 obiektów zapewniających dostęp osobom niepełnosprawnym

6 mln turystów rocznie podziwiających odrestaurowane zabytki 

2,9 mln odwiedzających rocznie dofi nansowane muzea, teatry, fi lharmonie i biblioteki

9 tys. zbiorów  poddanych konserwacji

12 wirtualnych muzeów, fi lmotek i cyfrowych bibliotek

20 tys. uczniów i studentów kształcących się w 37 nowych lub odnowionych placówkach 

szkolnictwa artystycznego 
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W ramach POIiŚ 2014-2020, którego alokacja wynosi 497 mln euro (ok. 2 mld zł), 
przewidziane są działania w zakresie ochrony zabytków (renowacja zabytków nieruchomych wraz 

z otoczeniem, konserwacja zabytków ruchomych i ich digitalizacja) oraz rozwoju zasobów kultury 

(zwiększenie dostępu do zasobów kultury, poprawa jakości funkcjonowania instytucji kultury, szkół 

i uczelni artystycznych).
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Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
364,8 mln zł / 207 mln zł 

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
231,1 mln zł / 107,5 mln zł



Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

Do roku 2009 Polska na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 400 mln zł, 

z czego w ramach:

•  Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego – 350 mln zł – na projekty inwestycyjne. 

  W efekcie zrealizowano 34 projekty, dotyczące obiektów z całego kraju, ważnych dla polskiej kultury, 

o ogólnopolskim zasięgu.

  Kompleksowe inwestycje w zabytki ujęte na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO (np. fortyfi kacje 

Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników 

Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych 

wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz 

renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

• Funduszu Wymiany Kulturalnej – 38 mln zł – na przedsięwzięcia kulturalne.

  Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk 

scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Łącznie 

odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów 

przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy fi nansowej (do roku 2016) Polska dysponuje 320 mln zł. 

•  W ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofi nansowanie o łącznej wartości  

ponad 310,2 mln zł uzyskały 22 projekty, m.in. Nowy Teatr w Warszawie, Muzeum Narodowe 

w Krakowie, Muzeum-Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

•  W ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej 61 projektów otrzymało 

dofi nansowanie na kwotę prawie 41,3 mln zł.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku
23,4 mln zł / 19 mln zł 
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Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim
18,6 mln zł / 15,2 mln zł 



6.
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Misja 

Wykształcenie grona świadomych, kompetentnych i aktywnych twórców sztuki i jej odbiorców. 

Taki cel stawia sobie szkolnictwo artystyczne w Polsce. Szeroki wachlarz dyscyplin wykładanych 

w naszych szkołach artystycznych umożliwia dzieciom, młodzieży i studentom wszechstronny 

rozwój i twórcze poszukiwanie życiowej drogi. 

Wydatki związane z edukacją artystyczną stanowią 

najważniejszą część budżetu MKiDN – aż 44%.  

Od 2008 roku na jej wspieranie i rozwój resort przekazał prawie 10,5 mld zł.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad szkolnictwem artystycznym wszystkich szczebli 

i uczelniami artystycznymi. Obecnie w Polsce funkcjonuje 931 szkół artystycznych, w tym 550 publicznych 

szkół i placówek artystycznych oraz 381 szkół niepublicznych, a także 19 uczelni artystycznych.

Zadania w tym zakresie realizowane są w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej 

oraz w Centrum Edukacji Artystycznej – specjalistycznej jednostce nadzoru. MKiDN powołało też Centrum 

Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych – centralną placówkę doskonalenia i dokształcania nauczycieli, 

która prowadzi kursy i szkolenia dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli.

Inwestycje 
Sukces dydaktyczny i kulturotwórczy zależy w dużej mierze od prowadzonych inwestycji budowlanych, których 

celem jest stworzenie obiektów na miarę XXI wieku. Prowadzone są one niemal we wszystkich uczelniach 

artystycznych, a także w szkołach muzycznych i plastycznych w całej Polsce. 

Dzięki wsparciu środków unijnych 28 projektów wartych ponad 750 mln zł dofi nansowano kwotą 

539,9 mln zł!
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Szkoły artystyczne

1.  Sala koncertowa i jej wyposażenie w Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława 

Moniuszki w Bielsku-Białej

2.  II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. M. Karłowicza w Krakowie

3.  Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę 

PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach

4.  Budowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga 

w Radomiu

5.  Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-

-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych 

im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

6.  Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół 

Plastycznych w Tarnowie

7.  Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych 

im. I.J. Paderewskiego w Białymstoku

8.  Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach poprzez 

rozbudowę, przebudowę i wyposażenie

9.  Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół 

Muzycznych w Sosnowcu

10.   Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu

11.  Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej 

 w Warszawie przy Zespole Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

12.  Rozbudowa i realizacja robót budowlanych 

w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych 

im. Józefa Brandta w Radomiu

13.  Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej I iII st. 

w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

14.  Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez 

rozbudowę Szkoły Muzycznej im. Bronisława 

Rutkowskiego w Krakowie

15.  „Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” 

– rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu

16.  Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu

Termomodernizacja 

W  2015 r. zostanie zakończony projekt „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego 

– przygotowanie dokumentacji”,  który jest wstępem do kompleksowego założenia projektowego składającego 

się z dwóch etapów – przygotowania inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacji 

robót budowlanych. Realizacja projektu pozwoli na znaczące polepszenie stanu budynków i w efekcie – poprawę 

warunków nauczania. Inwestycje termomodernizacyjne realizowane w latach 2014-2020 obejmują 213 budynków 

należących do 163 placówek szkolnych, burs i internatów. Stanowi to ok 62% wszystkich podległych MKiDN. Koszt 

całego projektu szacowany jest na 370 mln zł.

Uczelnie artystyczne

1.  Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności

2.  Budowa sali koncertowej do celów dydaktycznych 

Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi

3.  Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa 

budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

we Wrocławiu 

4.  Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

5.  Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi – Uczelniane 

Centrum Dydaktyki Nowych Mediów 

6.  Rozbudowa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 

we Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej 

wraz z infrastrukturą

7.  Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego 

budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

8.  Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez 

poprawę stanu infrastruktury Akademii Sztuk Pieknych 

w Gdańsku

9.  Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

10.  Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez 

rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej,
17 mln zł / 14,2 mln zł

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej,
17 mln zł / 14,2 mln zł



stro
na 35     |     dział Ed

ukacja artystyczna     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

stro
na 34

     |     dział Ed
ukacja artystyczna     |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu,
43,8 mln zł / 21,7 mln zł

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie,
23,5 mln zł / 19,5 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach,
21,9 mln zł / 15 mln zł

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie,
21 mln zł / 17,6 mln zł
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Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie,
24,3 mln zł / 18,7 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie,
15,2 mln zł / 12,5 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku,
13,4 mln zł / 10,1 mln zł

Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
31,2 mln zł / 14,8 mln zł
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Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu,
6,8 mln zł / 5,7 mln zł

Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie z infrastrukturą towarzyszącą – część dydaktyczna
14 mln zł / 11,5 mln zł

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
8,9 mln zł / 5,5 mln zł

Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie,
10,8 mln zł / 8,5 mln zł
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„Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej, powiększenie obiektu o salę koncertową, pomieszczenia 
dydaktyczne i warsztaty,
12,4 mln zł / 10,3 mln zł

Budowa sali koncertowej do celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi,
39,4 mln zł / 25,5 mln zł

Rozbudowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjnosci,
53,5 mln zł / 38,8 mln zł

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu,
41,2 mln zł / 23,7 mln zł
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Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
34,5 mln zł / 29,4 mln zł

Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno-dydaktycznej wraz z infrastrukturą,
49,5 mln zł / 30,5 mln zł

Budynek dydaktyczny PWSFTviT w Łodzi – Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów,
21,6 mln zł / 18,1 mln zł

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
25 mln zł / 16,5 mln zł
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Budowa nowego oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
55,8 mln zł / 34,8 mln zł

Inwestycje na uczelniach artystycznych realizowane są także z budżetu MKiDN. 
W latach 2008-2015 dotacje na ten cel wyniosły 164 mln zł.

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

•  Modernizacja i pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Gdańskiej 20

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

•  Budowa sali koncertowej 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

•  Rozbudowa i modernizacja na cele dydaktyczne budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

•  Adaptacja parteru „Małej Zbrojowni” na zespół dydaktyczny pracowni rzeźby i multimediów

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

•  Budowa Domu Pracy Twórczej w Zakopanem 

•  Budowa sali wielofunkcyjnej w zespole budynków Pl. Matejki – Paderewskiego – Basztowa 

•  Rozbudowa budynku Wydziału Form Przemysłowych 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

•  Prace budowlane i pierwsze wyposażenie nowo powstałych obiektów Centrum Promocji Mody 

oraz Nauki i Sztuki 

•  Modernizacja i adaptacja Komputerowego Centrum Projektowania 

Uniwersytet Artystyczny Poznań

•  Budowa pawilonu dydaktyczno-wystawienniczego w Skokach

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

•  Przebudowa budynku i pierwsze wyposażenie w celu poprawy dostępności oraz warunków kształcenia 

na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu 

•  Ulepszenie i rozbudowa budynku dydaktycznego PWST w Krakowie
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Inwestycje w szkołach artystycznych realizowane z budżetu MKiDN 

Województwo dolnośląskie

•  Przebudowa budynku na  Państwową Szkołę Muzyczną w Bystrzycy Kłodzkiej

•  Przywrócenie walorów funkcjonalnych zespołowi budynków Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu  

poprzez ich modernizację oraz dostosowanie do prowadzenia działań dydaktycznych

Województwo kujawsko-pomorskie

•  Modernizacja internatu Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 

Województwo lubelskie

•  Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Krasnymstawie

•  Budowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdniku  

•  Przebudowa i adaptacja internatu na Szkołę Muzyczną I st. w Szczebrzeszynie

•  Remont i adaptacja budynku dawnej stajni na potrzeby Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim

Województwo lubuskie

•  Przebudowa budynku pokoszarowego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Krośnie Odrzańskim 

•  Modernizacja i dostosowanie zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków do potrzeb Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II st. w Żaganiu  

•  Modernizacja sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury Państwowej 

Szkoły Muzycznej I st. w Żarach  

Województwo łódzkie

•  Modernizacja i przebudowa budynku Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli

•  Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu – budowa sali koncertowej 

Województwo mazowieckie

•  Budowa Szkoły Muzycznej w Siedlcach

•  Zakup gruntu i budynku przy ul. Rakowieckiej 21 oraz budowa siedziby Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych nr 1 w Warszawie Województwo zachodniopomorskie

•  Modernizacja i adaptacja budynku nowej siedziby PSM I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie

•  Rozbudowa, przebudowa i adaptacja pomieszczeń XVIII w. Pałacyku Velthusena stanowiącego siedzibę 

Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 

Województwo podkarpackie

•  Przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kolbuszowej i nadbudowa budynku internatu 

•  Ukończenie inwestycji Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnobrzegu

Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
18,2 mln zł / 14,1 mln zł

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
15 mln zł / 11,6 mln zł



Powstały uczelnie artystyczne na poziomie uniwersyteckim:

•  Akademia Muzyczna w Warszawie spełniła wszystkie, bardzo wysokie, wymagania ustawowe, aby w maju 

2008 r. przekształcić się w Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

•  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 7 lipca 2010 r. jako jedyna uczelnia plastyczna stała się Uniwersytetem 

Artystycznym. 

•  Akademia Sztuki w Szczecinie – powstała 1 września 2010 r.

Na uczelniach wprowadzono nowe kierunki, m.in. nowe media, multimedia, ginące zawody artystyczne, 

aktor teatru tańca. W szkołach I i II st. wprowadzono nowe specjalności, takie jak: podstawy grafi ki warsztatowej, 

podstawy multimediów, wokalistyka jazzowa, instrumenty dawne. Zmiany te są odpowiedzią na ekspansję nowych 

technologii; w efekcie absolwenci będą mogli lepiej odnajdywać się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Od 2008 obserwujemy systematyczny wzrost nakładów na uczelnie artystyczne.

Środki budżetowe dla działu 803 – Szkolnictwo wyższe w latach 2008-2015
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•   Zakup i modernizacja budynku na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu

•  Zakończenie budowy oraz wyposażenie sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina 

w Jarosławiu

•  Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Komedy w Lubaczowie o salę koncertową

•  Zakup nieruchomości zabudowanej obiektami na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Strzyżowie 

•  Rozbudowa oraz wyposażenie Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Dębicy  

Województwo podlaskie

•  Adaptacja budynku dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Bielski Podlaskim 

•  Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń na salę koncertową Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie  

Województwo pomorskie

•  Budowa szkoły muzycznej II st. w Gdańsku Wrzeszczu 

•  Rozbudowa PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie 

Województwo warmińsko-mazurskie

•  Budowa sali koncertowej i rytmiki dla potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczytnie  

Województwo wielkopolskie

•  Prace adaptacyjno-modernizacyjne pałacu w Kościelcu na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych

•  Zakup budynku siedziby Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu

•  Budowa siedziby Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

•  Budowa budynku auli Szkoły Muzycznej w Szamotułach

Szkoła muzyczna w Siedlcach
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Akredytacje Europejskie
W latach 2010-2011 cztery Akademie Muzyczne (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Akademia Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, 

Akademia Muzyczna w Krakowie) poddały się procedurze oceniania opartej na standardach przyjętych w UE. 

Wysoki poziom nauczania oraz spełnienie rygorystycznych wymogów zaowocowały przyznaniem wszystkim 

czterem uczelniom akredytacji AEC – Association Europeénne des Conservatoires Académies de Musique 

et Musikhochschulen. To powstała w 1953 r. organizacja, z siedzibą w Utrechcie, zrzeszająca instytucje 

akademickie kształcące artystów muzyków. Należą do niej 274 uczelnie z 55 krajów z całego świata. Stawia sobie 

ona za cel poprawę jakości kształcenia w profesjonalnym szkolnictwie muzycznym w Europie oraz ułatwienie 

narodowej i międzynarodowej uznawalności studiów i kwalifi kacji poprzez rozwój europejskiego podejścia 

do zewnętrznego zapewnienia jakości i akredytacji w tym sektorze.

Profesjonalna baza dydaktyczna przekłada się na ogromne zainteresowanie studiami – o przyjęcie na niektóre 

kierunki ubiega się ponad 30 kandydatów na miejsce. W roku akademickim 2014/2015 największą popularnością 

cieszyły się wydziały aktorskie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – 31,78 

oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi– 31,04.

O jakości kształcenia na naszych uczelniach świadczy również obecność zagranicznych studentów. 

Cudzoziemcy stanowią 4,7% ogółu studentów (dla porównania: w polskim szkolnictwie uniwersyteckim to niecały 

1,7% studentów). Kraje, z których przyjeżdżają studenci do polskich uczelni artystycznych to: Chiny, Korea Płd., 

wszystkie kraje Unii Europejskiej, USA, kraje Ameryki Płd. 

Nowe szkoły artystyczne 

W latach 2008-2015 powstało 86 nowych publicznych szkół artystycznych, w tym 5 szkół zostało przejętych 

do prowadzenia przez ministra kultury:

62 szkoły muzyczne I st.

5 szkół muzycznych II st.

2 ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia

1 ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia

1 policealna szkoła muzyczna

9 liceów plastycznych

5 ogólnokształcących szkół sztuk pięknych

1 ogólnokształcąca szkoła baletowa

Na zakup instrumentów oraz wyposażenia w ramach priorytetu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego w latach 

2008-2015 resort przeznaczył 46,6 mln zł.

Łączne kwoty dofi nansowań dla szkół i uczelni artystycznych

na zakupy instrumentów i wyposażenia w podziale na lata w PLN

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1 000 000 3 000 000 5 000 000 7 000 0002 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 9 000 0000

5 712 862

7 086 640

5 374 000

6 689 500

7 637 501

8 016 000

1 905 786

4 190 224

Reforma 
Wprowadzona od września 2014 r. stanowi odpowiedź środowiska edukacji artystycznej na wyzwania 

współczesności i czyni szkolnictwo artystyczne bardziej otwartym, stymulującym indywidualny rozwój 

i kreatywność – zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Celem szkolnictwa artystycznego na poziomie podstawowym 

jest nie tylko przygotowanie do dalszego kształcenia zawodowego, ale również rozwijanie wszechstronnych 

zainteresowań oraz rozbudzanie zamiłowania do kultury i sztuki. Natomiast szkoły II stopnia mają przygotować 

uczniów do podjęcia nauki w uczelni artystycznej. 

Rozwiązania te są wynikiem konieczności dostosowania się do dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości: 

wyzwań rynku pracy, tendencji demografi cznych, obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego czy rozwoju 

nowych technologii.
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W latach 2008-2015 dynamicznie rozwijała się infrastruktura teatrów. 

Gruntowne przebudowy przeprowadzone zostały za sprawą m.in. środków unijnych. 

Inwestycje były warte łącznie 435,1 mln zł, a dofi nansowanie wyniosło 279,1 mln zł.

Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem 
efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego

Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
62,3 mln zł / 27,3 mln zł

W 2010 r. z inicjatywy MKiDN został powołany Instytut Muzyki i Tańca. Jego powstanie poprzedziły 

konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach dialogu 

społecznego z polskimi organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie muzyki i tańca. Podstawową 

misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.
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Nowy obiekt: Gdański Teatr Szekspirowski 
Pierwszy w Polsce od blisko 40 lat nowy teatr dramatyczny wybudowany od podstaw, otwarty we wrześniu 2014 r. 

Od tej pory odbyły się 552 przedsięwzięcia w budynku oraz 46 poza siedzibą teatru. Udział wzięło w nich prawie 

77 tys. osób. 

Wielofunkcyjny obiekt jest architektonicznym powiązaniem powstałej na początku XVII wieku Szkoły Fechtunku 

z architekturą XXI wieku. Otwierany dach teatru, którego konstrukcja jest jedyną tego typu na świecie, umożliwia 

granie spektakli przy świetle dziennym lub pod rozgwieżdżonym niebem. 

Gdański Teatr Szekspirowski jest otwartym cały rok teatrem 

impresaryjnym, bez stałego zespołu aktorskiego. Głównym 

celem działalności instytucji jest prezentacja najwybitniejszych 

i najciekawszych spektakli teatralnych i wydarzeń artystycznych 

z kraju i ze świata oraz stworzenie nowoczesnego centrum sztuki, 

które pomieści w sobie teatr, taniec, festiwale, koncerty, wystawy 

i wszelkie inne wydarzenia kulturalne. 

Gdański Teatr Szekspirowski,
98,4 mln zł / 51,1 mln zł 

Teatr Capitol we Wrocławiu 
Od chwili otwarcia we wrześniu 2014 r. zrealizował on łącznie 8 premier, na afi szu pojawiły się 43 tytuły, spektakle 

obejrzało łącznie 210,3 tys. widzów.

Przebudowa teatru muzycznego Capitol we Wrocławiu,
113,5 mln zł / 83 mln zł 
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Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk 
Teatralnych w Gardzienicach 

Dzięki inwestycji, znacznie wzrósł potencjał 

artystyczny i lokalowy instytucji. Od 2013 r. 

w działaniach organizowanych przez Gardzienice 

wzięło udział blisko 40 tys. osób – zarówno 

w siedzibie Ośrodka, jak i podczas licznych 

wyjazdów zespołu. 

Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach,
18,9 mln zł / 16 mln zł 

Rewitalizacja i przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem,
29,8 mln zł / 18,3 mln zł

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie 

Od zakończenia inwestycji w 2013 r. odbyło się 

19 premier. Szacowana liczba odbiorców wszystkich 

działań teatru w 2014 r. wyniosła ok. 140 tys. 

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
38 mln zł / 20 mln zł 

Renowacja Teatru Starego w Lublinie,
24,9 mln zł / 18,6 mln zł

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Dwukrotne zwiększono powierzchnię użytkową 

obiektu i przywrócono mu pełną funkcjonalność przy 

zachowaniu głównego układu wnętrza budynku, 

zabytkowej elewacji oraz detali architektonicznych.

Rewitalizacja i przebudowa Teatru 
im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem 

Usytuowany w dawnym budynku Zakładu 

Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca z początku 

XX wieku, został gruntownie przebudowany. 

W pierwszej kolejności odnowiono Małą Scenę 

im. Atanazego Bazakbala, później pozostałe części 

teatru. Elewacja budynku stała się prawdziwym 

dziełem sztuki. Na ścianie frontowej widnieje obecnie 

ogromny portret Witkacego, towarzyszą mu rysunki 

i dowcipne myśli autorstwa zakopiańczyka.

Teatr im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie 

Zabytkowy budynek, w którym obecnie znajduje się 

magazyn, zostanie wyremontowany i kompleksowo 

przebudowany. Powstanie w nim dodatkowa 

przestrzeń na cele edukacyjne i kulturalne. 

Przebudowa dawnego kina Bajka 
na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie 

Zaplanowano stworzenie 2 sal widowiskowych. 

Sala teatralna (wcześniej kinowa), w której obecnie 

odbywają się spektakle, zostanie zmodernizowana. 

Ponadto, powstanie kameralna sala widowiskowa 

na 80 miejsc oraz zostanie przygotowana specjalna 

sala dla najmłodszych odbiorców. 

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
9,5 mln zł / 6,6 mln zł

Przebudowa dawnego kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat w Warszawie,
8,3 mln zł / 5,7 mln zł
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Budowa Międzynarodowego Centrum 
Kultury Nowy Teatr w Warszawie

W ramach inwestycji została przewidziana 

przebudowa zabytkowej hali warsztatowej i budynku 

administracyjnego oraz przekształcenie otoczenia 

obiektów na siedzibę Nowego Teatru.

Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa 
w Krakowie 

W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie 

remont i adaptacja pomieszczeń na cele techniczne, 

archiwum oraz hol dla widzów. Nastąpi również 

wymiana pokrycia dachu oraz zagospodarowanie 

terenu: zieleni i małej architektury. 

Modernizacja sceny 
im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze 
Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem 
niezbędnego sprzętu 

Kompleksowa modernizacja polegała na wymianie 

pokrycia podłogi i wykonaniu nowych galerii 

technicznych. Ponadto zamontowano nowe 

oświetlenie sceniczne oraz systemy: elektroakustyczne 

i inspicjenta. Wymieniono także instalacje elektryczne 

oraz sanitarne. 

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr,
27,6 mln zł / 19,1 mln zł

Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu,
23,9 mln zł / 13,4 mln

Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie ,
6,4 mln zł / 4,4 mln zł

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej 
budynku głównego opolskiego Teatru 
Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki 
w Opolu

W ramach remontu przebudowano wnętrza 

i elewację frontową budynku głównego. Ponadto 

powiększony został hol przy małej scenie. Dzięki 

temu artyści zyskali lepsze warunki pracy, 

a zgromadzona na widowni publiczność może 

ich podziwiać w wygodnych salach.

Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego opolskiego 
Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu,
17,2 mln zł / 6,9 mln zł

Prace konserwatorskie elewacji 
i poprawa funkcjonalności gmachu 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Wykonano zabezpieczenie tynków, remont 

obróbek blacharskich, konserwację płaskorzeźb, 

stolarki drzwiowej, okratowania i balustrad tarasów. 

Wyremontowano także widownię i scenę główną.

Prace konserwatorskie elewacji i poprawa funkcjonalności gmachu Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej,
59,8 mln zł / 40,9 mln zł

Kabaret Warszawski

Wybrane spektakle Nowego Teatru 

dofi nansowane przez MKiDN:

(A)pollonia reż. Krzysztof Warlikowski, 

liczba widzów (łącznie z pokazami za granicą): 

40 000

Koniec reż. Krzysztof Warlikowski, 

premiera: 30.09.2010 r., liczba widzów: 15 000

Kabaret Warszawski reż. Krzysztof Warlikowski, 

premiera: 23.09.2013 r., liczba widzów: 26 000



2015 Rokiem Polskiego Teatru
Trwa jubileusz 250-lecia utworzenia Teatru 

Narodowego, a tym samym teatru publicznego 

w Polsce. Z tej okazji Sejm RP ogłosił rok 2015 Rokiem 

Polskiego Teatru. Głównym koordynatorem 

obchodów jest Instytut Teatralny.

Wybrane wydarzenia jubileuszu:

•  Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury 

Polskiej „Klasyka Żywa”. Przyznano dofi nansowania 

na realizację 24 spektakli na łączną kwotę 1,5 mln zł. 

W konkursie bierze udział 87 spektakli z teatrów 

z całej Polski. 

•  Akcja „Bilet za 250 gr” – 23 maja w 100 teatrach 

w całej Polsce bilet na przedstawienia kosztował 

250 gr. Spektakle obejrzało blisko 40 tys. widzów. 

Budżet przedsięwzięcia wyniósł 870 tys. zł.

•  Program Ministra Teatr 2015 – Promesa, w ramach 

którego dofi nansowano 60 projektów na łączną 

kwotę ponad 2,5 mln zł.
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Inauguracja jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce, Narodowy 
Stary Teatr w Krakowie, 12 lutego 2015 r. 

Akcja „Bilet za 250 gr” – kolejka przed Teatrem Nowym w Zabrzu

Pasażerka, reż. David Poutney I przejdą deszcze, reż. Krzysztof Pastor

Satyra z okazji 250 lat Teatru 
Publicznego w Polsce, 
rys. Mikołaj Małek

Teatr Narodowy w Warszawie

Tango (2009 r.), reż. Jerzy Jarocki 

Sprawa (2011 r.), reż. Jerzy Jarocki

Aktor (2012 r.), reż. Michał Zadara

Bezimienne dzieło (2012 r.), reż. Jan Englert

Dowód na istnienie drugiego (2014 r.), 
reż. Maciej Wojtyszko

Zbójcy (2014 r.), reż. Michał Zadara

Projekt „TEATROTEKA”
Spektakle nowej polskiej dramaturgii realizowane w konwencji teatru telewizji przez reżyserów młodego 

pokolenia z udziałem wybitnych polskich aktorów w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i  Fabularnych. 

Od 2013 powstało 11 spektakli, w realizacji jest 5 kolejnych. Przedstawienia były nagradzane w 2015 r. 

na festiwalach Worldfest w Houston i Dwa Teatry w Sopocie. Spektakle pokazuje w swoim programie TVP, 

a także liczne teatry. Jest możliwość prezentacji przedstawień w kinach i w domach kultury. Projektowi będzie 

towarzyszył pakiet edukacyjny. Projekt fi nansowany przez MKiDN.

Ministerstwu Kultury podlegają bezpośrednio dwa teatry dramatyczne – Teatr Wielki Opera Narodowa oraz 

Polski Balet Narodowy. Obie instytucje realizują ambitny program artystyczny.  Ministerstwu kultury podlegają 

bezpośrednio dwa teatry dramatyczne: Teatr Narodowy w Warszawie oraz Narodowy Teatr Stary w Krakowie, 

a ponadto Teatr Wielki – Opera Narodowa i Polski Balet Narodowy. Wszystkie instytucje realizują ambitny program 

artystyczny.

Wybrane wydarzenia: 

Narodowy Stary Teatr w Krakowie

Factory 2 (2008 r.), reż. Krystian Lupa

Trans-Atlantyk (2008 r.), reż. Mikołaj Grabowski

Trylogia (2009 r.), reż. Jan Klata

Paw Królowej (2012 r.), reż. Paweł Świątek 

Bitwa warszawska 1920 (2013 r.), reż. Paweł Demirski, 
Monika Strzępka 

Król Lear (2014 r.), reż. Jan Klata

nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU! 
(2014 r.), reż. Paweł Demirski, Monika Strzępka

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Pasażerka (2010 r.), Bregenzer Festspiele, English 
National Opera i Teatro Real, reż. David Pountney

Matsukaze (2011 r.), Sasha Waltz & Guests Gmbh, 
Théâtre Royal de la Monnale, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg i Staatsoper unter den Linden, 
reż. Sasha Waltz 

Jolanta/Zamek Sinobrodego (2013 r.), reż. Mariusz 
Treliński, koprodukcja: Metropolitan Opera Nowy York

Qudsja Zaher (2013 r.), reż. Eimuntas Nekrošius

Moby Dick (2014 r.) reż. Barbara Wysocka

Polski Balet Narodowy 

W 2009 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zespół baletowy Teatru Wielkiego-

Opery Narodowej uzyskał autonomię artystyczną. 

Zespół liczy 90 osób, w latach 2008-2015 współtworzył 

31 premier baletowych; występował 24 razy poza 

siedzibą, w tym 11 razy za granicą.

Wybrane wydarzenia wspierane przez MKiDN:

I przejdą deszcze… (2011 r.), reż. Krzysztof Pastor, 

OBSESJE. Moving Rooms (2014 r.), Alfred Schnittke, 
Henryk Mikołaj Gorecki, Krzysztof Pastor
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8.
Muzyka

Nowa przestrzeń dla muzyki!

1,2 mld zł warte były inwestycje w instytucjach muzycznych, które zrealizowano dzięki 

środkom europejskim. Dofi nansowanie wyniosło 611,3 mln zł.

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Polskiego Radia 
w Katowicach   

Autorem projektu budynku jest Konior 

Studio z Katowic, a koncepcję akustyczną 

sali opracowała fi rma Nagata Acoustics. 

W budynku o łącznej powierzchni 

25 450 m2 i kubaturze wynoszącej 

199 841 m3 zlokalizowano 116 pomieszczeń 

dla funkcji podstawowej, w tym dużą 

salę koncertową na 1800 miejsc, salę 

kameralną na 300 miejsc, studio nagrań 

oraz pomieszczenia administracyjne, 

techniczne itp. Uroczyste otwarcie 

obiektu odbyło się 1 października 2014 r.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach,
305,4 mln zł / 146 mln zł 

Otwarcie nowej siedziby NOSPR, koncert Krystiana Zimmermana
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Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach 
Nowa siedziba Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga i wielofunkcyjne miejsce spotkań artystycznych. 

Sala koncertowa liczy 526 miejsc na widowni i 300 dla wykonawców. 

Od momentu otwarcia w 2012 r. Filharmonia Świętokrzyska zorganizowała 284 koncerty, których wysłuchało 

ponad 274 tys. osób.

Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach,
74,1 mln zł / 32 mln zł

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku 
– Europejskiego Centrum Sztuki  
28 września 2012 r. miała miejsce Wielka Inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej 

– Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku: duża scena – 771 miejsc, scena kameralna – 200 miejsc, amfi teatr 

– 600 miejsc W związku z nowo wybudowanym nowoczesnym obiektem Opera rozszerzyła zakres działalności 

o wystawianie oper, musicali, operetek, bajek muzycznych dla dzieci i młodzieży itp. Wystawiono łącznie 

4 premierowe spektakle operowe oraz 3 premiery musicalowe, które obejrzało łącznie 200 tys. widzów.

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki, 
174 mln zł / 100,6 mln zł  

Opera Czarodziejski fl et, reż. Jarek Marszewski, premiera: 19.12.2014 r. Opera Straszny dwór, reż. Roberto Skolmowski, premiera: 28.09.2012 r.
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Budowa Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach  
Centrum tworzy sala koncertowa na 650 osób, biblioteka, pomieszczenia dydaktyczne, takie jak sale ćwiczeń, 

pracownie instrumentalne, sala baletowa oraz sala konferencyjna. W latach 2008-2015 zrealizowano tam 

418 przedsięwzięć edukacyjnych i koncertowych, w których uczestniczyło 128,4 tys. osób (uczestników 

programów oraz melomanów).

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach,
65 mln zł / 54,6 mln zł

Lusławicka Orkiestra Talentów to dziecięca orkiestra smyczkowa, złożona 
z najzdolniejszych młodych instrumentalistów z całej Polski została 
utworzona w 2013 roku w Lusławicach.

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
47,5 mln zł / 21,3 mln zł 

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach 
Połączenie zabytku z najnowszymi trendami architektonicznymi, nowa sala kameralna i strefa melomana. 

Rozbudowana siedziba Filharmonii Śląskiej w Katowicach została otwarta w marcu 2014 r. Inwestycja została 

dofi nansowana kwotą ponad 21 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego 

operatorem jest MKiDN.



Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej
W 2012 r. zakończył się remont obiektu z salami koncertowymi dużą i kameralną, wybudowano ponadto 

budynek zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego. W projekcie zastosowano innowacyjne rozwiązania 

technologiczne w odniesieniu do konstrukcji budynku (przeszklenie w dachowej konstrukcji aluminiowej) 

i wystroju wnętrz. Inwestycja pozwoliła zwiększyć liczbę organizowanych wydarzeń kulturalnych oraz znacząco 

wpłynęła na poprawę jakości prezentowanego programu.

Filharmonia Częstochowska,
36 mln zł / 16,6 mln zł
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Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
Uroczysta inauguracja NFM odbyła się 4 września 2015 r. 

Budynek spełnia najnowocześniejsze standardy akustyczne i architektoniczne. Mieści wielką salę koncertową 

(1, 8 tys. miejsc siedzących), kinową i widowiskową, a ponadto trzy sale kameralne, przestrzeń wystawienniczą, 

pomieszczenia konferencyjno-biurowe, studio nagrań oraz bibliotekę.

NFM organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych, koordynuje dziewięć 

międzynarodowych wydarzeń, prowadzi też liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Narodowe Forum Muzyki  jest jedną z najważniejszych instytucji tworzących program Wrocław 2016 – Europejska 

Stolica Kultury.

Budynek spełnia najnowocześniejsze standardy akustyczne i architektoniczne. Mieści wielką salę koncertową 

(1, 8 tys. miejsc siedzących), kinową i widowiskową, a ponadto trzy sale kameralne, przestrzeń wystawienniczą, 

pomieszczenia konferencyjno-biurowe, studio nagrań oraz bibliotekę.

NFM organizuje działalność jedenastu zespołów instrumentalnych i wokalnych, koordynuje dziewięć 

międzynarodowych wydarzeń, prowadzi też liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Narodowe Forum Muzyki  jest jedną z najważniejszych instytucji tworzących program Wrocław 2016 – Europejska 

Stolica Kultury.

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu,
331,5 mln zł / 143,7 mln zł



Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez 
przebudowę Amfi teatru Tysiąclecia w Opolu
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Remont i przebudowa Opery Leśnej w Sopocie,
61 mln zł / 28,7 mln zł 

Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfi teatru Tysiąclecia w Opolu,
33 mln zł / 11,9 mln zł 

Budowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. M. Karłowicza w Krakowie

Modernizacja Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

Modernizacja Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera,
20,6 mln zł / 12,3 mln zł

II Etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie,
23,5 mln zł / 19,5 mln zł 



Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych 
w Białymstoku

stro
na 73     |     dział M

uzyka     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

stro
na 72     |     dział M

uzyka     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych 
w Sosnowcu

Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
31,2 mln zł / 14,8 mln zł

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku,
18 mln zł / 15 mln zł 

Koncert Orkiestry Symfonicznej FN przy Muzeum „Królikarnia” w sierpniu 2015 r. zgromadził rekordową publiczność – 3 tys. osób

Filharmonia Narodowa
Filharmonia Narodowa organizuje koncerty symfoniczne, recitale i wieczory kameralne, których wykonawcami 

są najwybitniejsi muzycy polscy, a także artyści z całego świata.

Występowali tu dyrygenci wybitni dyrygenci: Gary Bertini, Herbert Blomstedt, Rafael Frühbeck de Burgos, Aram 

Chaczaturian, Charles Dutoit, Philippe Entremont, Neville Marriner, Yehudi Menuhin, Kurt Masur, Helmuth Rilling, 

Genadij Rożdiestwienski i Leopold Stokowski, oraz słynni soliści, m.in.: Martha Argerich, Kathleen Battle, Arturo 

Benedetti Michelangeli, Teresa Berganza, Nigel Kennedy, Evgeny Kissin, Jessye Norman, Midori, Shlomo Mintz, 

Anne-Sophie Mutter, Garrick Ohlsson, Dawid Ojstrach, Murray Perahia, Jean-Pierre Rampal, Światosław Richter, 

Mścisław Rostropowicz, Henryk Szeryng, Krystian Zimerman, Pinchas Zukerman.

Trzeba również odnotować gościnne koncerty słynnych orkiestr: Academy of St Martin in the Fields (Marriner), 

Academy of Ancient Music (Hogwood), BBC Symphony Orchestra (Boulez), Berliner Philharmoniker (Barenboim), 

City of Birmingham Symphony Orchestra (Rattle), Cleveland Orchestra (Szell), Münchener Philharmoniker 

(Celibidache), Sankt-Petersburskaja Fiłarmonia (Mrawiński), Gewandhaus Orchester (Masur), Los Angeles 

Philharmonic (Mehta), Montreal Symphony (Dutoit), New York Philharmonic (Bernstein, Maazel), Philadelphia 

Orchestra (Ormandy), San Francisco Symphony (Bloomstedt) i wiele innych.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita otrzymała w 2013 r. nagrodę Grammy 

za płytę z utworami Krzysztofa Pendereckiego. Orkiestra Wita zwyciężyła w kategorii „najlepsze kompendium 

klasyczne”.

Od 1 września 2013 Jacek Kaspszyk pełni funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej. Już w pierwszym 

dniu jej sprawowania poprowadził zespoły Filharmonii Narodowej na fi nałowym koncercie Festiwalu „Chopin 

i jego Europa”, a 22 września dyrygował podczas „Warszawskiej Jesieni” historycznym koncertem z udziałem 

nieobecnego od 14 lat na estradzie Filharmonii Krystiana Zimermana. Wydarzenie stanowiło punkt kulminacyjny 

Roku Lutosławskiego (program: Koncert fortepianowy i III Symfonia Lutosławskiego). Podczas wieczoru 

sylwestrowego przedstawił koncertowe wykonanie opery Traviata Verdiego, zapoczątkowując tym samym nową 

wizję koncertów sylwestrowych. Poprowadził również pierwsze w historii Filharmonii koncerty transmitowane 

przez internet.
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9.
Sztuka współczesna 

Sztuki wizualne mogą wspierać rozwój cech, które pozwalają lepiej funkcjonować 

w nowoczesnym społeczeństwie i coraz szybciej zmieniającym się świecie, co jest jednym 

z warunków wzrostu kapitału społecznego Polaków. Ze względu na swój demokratyczny 

charakter, mogą również służyć jako narzędzie edukacji kulturalnej. 

Niwelowanie braków kompetencyjnych w odbiorze sztuk wizualnych jest jednym z priorytetów MKiDN. Dlatego 

właśnie szczególny nacisk położony został przedsięwzięcia, które ten cel realizują, m.in. muzea bardziej przyjazne 

dzieciom, lekcje edukacyjne dla szkół, specjalne projekty dla młodzieży, a także programy dla seniorów. 

To również działania, które pomagają ich uczestnikom w zdobywaniu pozytywnych doświadczeń w kontakcie 

z kulturą.

Aby zmniejszyć bariery w dostępie do sztuki, muzea narodowe oraz galerie prezentujące sztukę współczesną  

udostępniają swoje zbiory uczniom i studentom do 26. roku życia za symboliczną złotówkę. Wstęp do Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dla wszystkich jest wolny. Z myślą o najmłodszych placówki organizują lekcje 

muzealne, czyli warsztaty prowadzone przez wykwalifi kowanych edukatorów. 

Odnowione miejsca ekspozycji sztuki
Wiele obiektów, w których prezentowane są dzieła sztuki, w latach 2008-2015 przeszło remonty i renowacje.

·  Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zyskała nową elewację. Konserwatorzy przywrócili jej dawną barwę 

i odrestaurowali oryginalne zdobienia fasady. Przeprowadzono też remont dachu. Na modernizację obiektu 

MKiDN przekazało 2 mln zł. Galeria przeszła też generalny remont wnętrz. Zmodernizowano system 

klimatyzacji, dzięki któremu dzieła sztuki są zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami niestabilnych 

warunków klimatycznych. Pomieszczenia, sale wystawowe i korytarze przystosowano do samodzielnego 

poruszania się osób niepełnosprawnych. MKiDN przeznaczyło na ten cel 3,9 mln zł. Na modernizację, 

m.in. wytyczenie nowej drogi komunikacji, w tym przebudowę wejścia bocznego, Zachęta otrzymała 

1,2 mln zł z Funduszu Promocji Kultury. 

Rewitalizacja Arsenału przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
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15 ·  Do użytku oddano budynek Zamku Cesarskiego w Poznaniu, który jest siedzibą Centrum Kultury Zamek. 

Inwestycja zakładała m.in. stworzenie przestrzeni wystawienniczej. Łączna wartość projektu to 62,3 mln zł, 

z czego 27,3 mln zł pokryły środki pochodzące z UE.

·  Rewitalizacja Arsenału przy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie to projekt, 

którego całkowity koszt wyniósł 5,5 mln zł, dofi nansowanie MF EOG i NMF – 4,4 mln zł a Promesa MKiDN 

– 2,8 mln zł. Dzięki temu odtworzony został XVII-wieczny budynek na Ujazdowie, wzbogacony o salę 

widowiskową, pracownie fi lmowe i fotografi czne oraz komfortowe studia dla artystów. 

·  W 2008 r. działalność rozpoczęło Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. To pierwszy 

od 1939 r. obiekt architektoniczny poświęcony sztuce współczesnej w Polsce; jego powierzchnia 

wystawiennicza wynosi ponad 4 tys. m2. Budynek nie posiada barier architektonicznych i dostępny jest 

w całości dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został wybudowany m.in. dzięki dotacji MKiDN.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Wybrane wystawy

Muzeum Sztuki w Łodzi

W 2012 r. na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie zaadaptowano dawny pawilon meblowy 

Emilia o kubaturze 4,3 tys. m². Dotacja MKiDN 

na ten cel wyniosła 1,5 mln zł. 

Aranżacja wnętrza stworzyła warunki do właściwego 

wyeksponowania rozrastającej się kolekcji MSN. 

W jej skład wchodzą m.in. prace zakupione w ramach 

Programu Ministra Narodowe kolekcje sztuki 

współczesnej. W latach 2011-2015 przeznaczono 

na to 13,5 mln zł.

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Rzeczy budzą uczucia. Wybrane narracje z kolekcji CSW Zamek Ujazdowski 
(2010/2011)
frekwencja: 23 200 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Yoko Ono, Fly 
(2008)
frekwencja: 23 000 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Sytuacje poznawcze. Prace z Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski i elementy 
działań Laboratorium Edukacji Twórczej 
(2012)
frekwencja: 20 500 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Efekt czerwonych oczu. Fotografi a polska XXI wieku 
(2008)
frekwencja: 16 500 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
SCHIZMA. Sztuka polska lat dziewięćdziesiątych 
(2009/2010)
frekwencja: 15 000 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Isaac Julien, Western Union: small boats 
(2009/2010)
frekwencja: 15 000 osób
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 CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Stanisław Dróżdż, Początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. 
Prace z lat 1967-2007 
(2009/2010)
frekwencja: 13 500 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Harun Farocki pierwszy raz w Warszawie. Wystawa i retrospektywa fi lmów 
(2012)
frekwencja: 12 550 osób

CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Katarzyna Józefowicz, Habitat 
(2015)
frekwencja: 10 000 osób

 CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie
Natalia LL, Secretum et Tremor 
(2015)
frekwencja: 10 000 osób

 MCK w Krakowie
Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy
(2011/2012)
frekwencja: 10 400 osób

 MCK w Krakowie
Mit Galicji 
(2014/2015)
frekwencja: 25 000 osób

 MCK w Krakowie
Andy Warhol. Konteksty 
(2012/2013)
frekwencja: 21 000 osób

 MCK w Krakowie
Makom. Dani Karavan. Esencja miejsca
(2015)
frekwencja (do 25.08.2015): 2115 osób

Muzeum Sztuki w Łodzi 
Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie 
Wschodniej 1957-1984 
(2012)
frekwencja: 4 555 osób

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Co widać. Polska sztuka dzisiaj 
(2013/2014)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
W sercu kraju 
(2014)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Andrzej Wróblewski: Recto / Verso. 1948-1949, 1956–1957  
(2015)
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Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 
Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944 
(2012)
frekwencja: 17 476 osób

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie. Wernisaż z udziałem  
minister Małgorzaty Omilanowskiej
Postęp i higiena
(2014/2015)
frekwencja: 30 259 osób

Muzeum Sztuki w Łodzi
Katarzyna Kobro/Lygia Clark
(2008/2009)
frekwencja: 20 000 osób

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 
Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce
(2015)
frekwencja: 27 705 osób

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 
Katarzyna Kozyra. Casting
(2010/2011)
frekwencja: 19 712  osób

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 
Byłem, czego i wam życzę. Henryk Tomaszewski
(2014)
frekwencja: 29 718 osób

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie 
Neo Rauch. Begleiter. Mit realizmu
(2011)
frekwencja: 21 114 osób

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Niepokorny. Xawery Dunikowski 
(2011)
frekwencja: 10 000 osób
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Udział Polski w Biennale Sztuki i Architektury w Wenecji 
– realizowany przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki  

•  11. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji Złoty Lew dla ekspozycji Hotel Polonia. The Afterlife 

of Buildings. Po raz pierwszy Pawilon Polski został odznaczony laurem Najlepszego Pawilonu (Best National 

Participation)!

Artyści, kuratorzy i komisarze Pawilonu Polonia z Prezydentem 
La Biennale di Venezia, po wręczeniu Złotego Lwa w Wenecji

Narodowe i regionalne kolekcje sztuki współczesnej 
W 2012 r. w ramach nowego Programu Ministra KOLEKCJE utworzono dwa priorytety umożliwiające zakupy dzieł 

sztuki współczesnej do dużych kolekcji muzealnych oraz do mniejszych, publicznie dostępnych, regionalnych 

kolekcji. 

W ramach priorytetu Narodowe kolekcje sztuki współczesnej można ubiegać się o dofi nansowanie 

zakupów dzieł sztuki do międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej, tworzonych kompleksowo, zgodnie 

z określonymi celami strategicznymi. Ogólna kwota dofi nansowania w latach 2011-2015 wyniosła 33,3 mln zł. 

Benefi cjentami były: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Muzeum Współczesne 

Wrocław oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). 

Priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej służy dofi nansowaniu zakupów dzieł sztuki, które 

rozbudowują i uzupełniają regionalne kolekcje sztuki współczesnej. Dzięki tym dziełom powstają powiązane

z nimi programy edukacyjne i promocyjne. Kwota przyznanych do 2015 r. dotacji wynosi 10,5 mln zł. 

Zabytkowe szkła wykonane w najsłynniejszych dolnośląskich hutach szkła – eksponaty wzbogaciły zbiory Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu w 2015 r. Zakupiono je dzięki dofi nansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.

Odnowiony Pawilon Polski na 56. Biennale Sztuki w Wenecji, w 2015 r.

Zabytkowe szkła



10.
Muzea

Muzea są jednymi z najważniejszych instytucji sprawujących opiekę nad dziedzictwem 

o charakterze materialnym i niematerialnym. To zarówno wielkie i znane instytucje o długiej 

tradycji, jak i małe, niedawno otwarte placówki. Obecnie ich rola ulega zmianie, tradycyjny 

model odchodzi w przeszłość; przestają być instytucjami elitarnymi, powołanymi jedynie 

do gromadzenia zbiorów, ich konserwacji, naukowego opracowania i upowszechniania. 

Stają się instytucjami dialogu społecznego, centrami edukacji oraz miejscami atrakcyjnymi 

dla szerokiego kręgu publiczności.

Wzrost liczby muzeów – z 720 w 2007 r. do 822 w 2013 r.

2007

720

2013

822

Wzrost liczby posiadanych muzealiów – z 13,1 mln w 2007 r. do 16,2 mln w 2013 r.

2007

13,1

2013

16,2

Wzrost liczby zwiedzających – z 20,4 mln w 2007 r. do 29 mln w 2013 r. (wzrost o blisko 50%)

2007

20,4

2013

29

Noc Muzeów – średnia frekwencja jednej nocy w ostatnich latach – milion osób

* wg GUS
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Nowe oblicza muzeów

Zadaniem MKiDN jest wspieranie rozwoju muzeów oraz pomoc w ich dostosowaniu do potrzeb i wymagań 

współczesnego odbiorcy. Ostatnie lata to okres licznych inwestycji. Siedziby zostały wyremontowane, rozpoczęto 

też budowę nowych.

Wartość ok. 60 muzealnych inwestycji realizowanych dzięki funduszom europejskim to ok. 1,2 mld zł, 

z czego dofi nansowanie stanowiło 668 mln zł:
•  częściowe lub gruntowne remonty czy adaptacje: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Pawilon Józefa Czapskiego wkompleksie zabudowy Muzeum 

im. Emeryka Hutten-Czapskiego (oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie), rewaloryzacja Pawilonu 

Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

•  modernizacje: Starej i Nowej Oranżerii Muzeum w Nieborowie, Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej, 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim – Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie, zespołu Kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku

•  nowe gmachy: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Sztuki 

i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Ziemi Opolskiej 

w Opolu 

•  przebudowy istniejących oddziałów muzeów, np.: Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 

w Kątach Rybackich, czy budowa nowego oddziału w Łebie , Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma 

– zakopiańskiego Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie

•  otwarcie 21 nowych oddziałów terenowych już istniejących muzeów, m.in.: Muzeum Pałacu w Otwocku 

Wielkim – Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie 

– Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałacu Biskupa Erazma Ciołka oraz Europejskiego Centrum 

Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie

• muzea w budowie: m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Śląskie w Katowicach

Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej , Muzeum im. Emeryka 
Hutten-Czapskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Galeria Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Oddział Muzeum 
Narodowego w Krakowie

POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuMuzeum Narodowe w Warszawie, Dziedziniec im. Stanisława Lorentza

Nowe oblicze zyskały sale ekspozycyjne oraz 

otoczenie budynku Muzeum Narodowego 

w Warszawie.

Przearanżowano galerie stałe, m.in. Galerię Sztuki 

Średniowiecznej oraz Galerię Sztuki XX i XXI w. 

Oddano też do użytku zrewitalizowany Dziedziniec 

im. Stanisława Lorentza.

Projekt sfi nansowany został przez MKiDN, które 

na ten cel przekazało ok. 15 mln zł.

Publiczność może zwiedzać wyremontowaną Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – Oddziale Muzeum 

Narodowego w Krakowie. Inwestycja ta otrzymała dofi nansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wynoszące ponad 20 mln zł (wartość całkowita – 41,3 mln zł; 

ponad 20 mln zł to dotacja MKiDN).
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Muzeum Historii Polski powstanie na terenie 
Cytadeli Warszawskiej
Otwarcie Muzeum Historii Polski planowane jest na 2018 r.  Budowa będzie fi nansowana w ramach przyjętego 

w lipcu 2015 r. rządowego programu opiewającego na 310 mln zł. Nowy gmach powstanie na terenie Cytadeli 

Warszawskiej w zespole, do którego należą już istniejące Muzeum X Pawilonu, otwarte we wrześniu 2015 r. 

Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego, którego wznoszenie właśnie się rozpoczyna.

Konferencja prasowa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów towarzysząca podpisaniu listu intencyjnego ws. budowy MHP / od lewej: Wiceprezes 
Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Premier Ewa Kopacz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. Małgorzata Omilanowska

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy Muzeum Historii Polski na terenie kompleksu Cytadeli Warszawskiej / od lewej: Premier Ewa Kopacz, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak 
oraz dyrektorzy: Muzeum Wojska Polskiego – prof. Zbigniew Wawer i Muzeum Historii Polski – Robert Kostro

Budowa i uruchomienie Galerii Europa – Daleki Wschód w Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego 
w Rogalinie – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, II etap

Muzeum Warszawskiej Pragi

Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł 
na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku 
Ostrogskich w Warszawie

Utworzenie Muzeum Fortyfi kacji i Broni w obrębie Bastionu III 
i Arsenału w Zamościu
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Rekordowe wystawy
Sprowadzanie i prezentacja cennych kolekcji wymaga odpowiedniego poziomu zabezpieczeń oraz warunków 

ekspozycji. Dzięki inwestycjom, jakie realizowane są w poszczególnych instytucjach, gościliśmy w Polsce wystawy 

na światowym poziomie – m.in. malarstwa Turnera w Muzeum Narodowym w Krakowie i Rothki w Muzeum 

Narodowym w Warszawie. Dzieła przyciągały do muzeów rekordową liczbę gości, co jest najlepszym dowodem 

na opłacalność inwestycji w infrastrukturę muzealną.

Muzeum Narodowe w Krakowie
Turner: Malarz żywiołów 
(2011/2012)
frekwencja: 67 000 osób 

Zamek Królewski w Warszawie
Złoto Kolumbii. Sztuka dawnej Ameryki 
(2014)
frekwencja: 34 400 osób

Zamek Królewski na Wawelu
Sapiehowie. Kolekcjonerzy i mecenasi
(2011)  
frekwencja: 25 814 osób

Muzeum Narodowe w Warszawie
Olga Boznańska (1865-1940)
(2015)
frekwencja: 103 938 osób

Muzeum Narodowe w Warszawie
Mark Rothko. Obrazy z National Gallery of Art w Waszyngtonie
(2013)
frekwencja: 47 266 osób
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Konserwacja obrazów
W muzealnych pracowniach prowadzone są prace nad 

restauracją i zabezpieczeniem najważniejszych dzieł 

malarskich – od 2008 r. przeznaczono na nie 6,2 mln 

zł. Wyjątkowym przedsięwzięciem była konserwacja 

Bitwy pod Grunwaldem autorstwa Jana Matejki. 

Prace trwały dwa lata. Ze względu na duże rozmiary 

obrazu (42 m2) przeprowadzono ją w specjalnie do 

tego celu zaadaptowanej Sali Matejkowskiej MNW, 

gdzie dzieło jest eksponowane. Podczas konserwacji 

zastosowano najnowszą aparaturę do badań 

w promieniach podczerwonych i rentgenowskich. 

Prace sfi nansowano ze środków MKiDN.
Konserwacja Bitwy pod Parkanamii

Muzeum Narodowe w Warszawie
Bitwa pod Grunwaldem

Muzeum Narodowe w Krakowie
Stanley Kubrick 
(2014)
frekwencja: 43 500 osób

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku 
frekwencja: 34 257 osób

Muzeum Narodowe w Warszawie
Aleksander Gierymski 1850-1901 
(2014) 
frekwencja: 98 795 osób

Muzeum Narodowe w Warszawie
Ars Homo Erotica 
(2010)
frekwencja: 36 580 osób

Muzeum Narodowe w Warszawie
Moje życie. Dzieła Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie
(2009/2010)
frekwencja: 57 300 osób

Wystawy organizowanie przez muzea są nie tylko atrakcyjne wizualnie. Wydarzenia towarzyszące są nie mniej 

atrakcyjne, jak same ekspozycje. W muzeach pojawiły się cykle wykładów, pokazy fi lmowe i dyskusje, poszerzyła 

się również ich oferta edukacyjna.

Wybrane przykłady: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku
Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum 
Narodowego Brukenthala w Sibiu (Rumunia) 
(2010)
frekwencja: 52 000 osób

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego ze zbiorów 
Accademii Carrara w Bergamo 
(2012)
frekwencja: 15 174 osób



11.
Miejsca pamięci

Na terenie Polski szczególnie liczne i wyraźne ślady pozostawiły po sobie wielkie dziejowe 

tragedie spowodowane przez totalitarne reżimy, niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, których 

zbrodnie i ostateczny upadek określiły najnowszą historię naszego kraju, Europy i świata. 

Pozostają one etycznym i politycznym memento, stanowiąc materialne świadectwo i miarę 

zarówno ludzkiego cierpienia, jak i heroizmu. MKiDN działa na rzecz zachowania autentyzmu 

przestrzeni i historycznych obiektów miejsc pamięci oraz dba o godny wygląd miejsc spoczynku 

i upamiętnienie ofi ar XX wiecznych konfl iktów i tragedii. 
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Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

To najczęściej odwiedzane muzeum w Polsce i jedno z najbardziej znanych w Europie, powstałe na terenie 

niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady, stworzonego jako miejsce deportacji i wyniszczania Polaków, 

z czasem stało się symbolem Zagłady europejskich Żydów. Jako jedyne miejsce pamięci Zagłady znalazło się 

na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

W 2009 r. zdefi niowano priorytety konserwatorskie, które legły u podstaw Globalnego Planu Konserwacji. 

Dla jego realizacji stworzona została Fundacja Auschwitz-Birkenau, której celem było zebranie 

120 milionów euro na sfi nansowanie rozległych prac konserwatorskich. To unikatowy na skalę 

światową prekursorski projekt zapewnienia długofalowego fi nansowania konserwacji. 

Do tej pory Kapitał Wieczysty 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, a według prognoz, cel 120 mln euro powinien zostać osiągnięty 

do końca 2016 r.

Barak murowany na odcinku BIIb byłego obozu Auschwitz II Birkenau w Oświęcimiu
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70. rocznica wyzwolenia obozu 

Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau
5, 3 mln zł /  4, 4 mln zł

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 nie użytkowane 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.

 

Historyczny barak powrócił z wypożyczenia 

W styczniu 2014 r. do Muzeum wróciła połowa baraku więźniarskiego z byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-

-Birkenau, która przez wiele lat była jednym z najważniejszych eksponatów otwartego w 1993 r. waszyngtońskiego 

Muzeum Holokaustu. Historyczny obiekt – po trwającym ponad dwie dekady wypożyczeniu – trafi ł do pracowni 

konserwatorskich, gdzie obecnie zajmują się nim specjaliści.

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. 

Nowa wystawa główna 

List intencyjny w sprawie utworzenia 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 zakłócać 

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

Państwowe Muzeum na Majdanku

Uruchomione w 1944 r. jest pierwszym na świecie martyrologicznym muzeum poświęconym wydarzeniom 

i ofi arom II wojny światowej. Jego dwa oddziały znajdują się na terenach byłych niemieckich obozów zagłady 

w Bełżcu i Sobiborze, obok Treblinki i Majdanka, głównych miejscach realizacji w latach 1942-1943 operacji 

„Aktion Reinhardt”, w wyniku której życie straciło około 2 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. 

W 2013 r. na Majdanku zakończona została realizacja kilkuletniego projektu pt. „Adaptacja baraku nr 62 na 

cele wystawiennicze”, dofi nansowanego ze środków unijnych. W budynku powstała nowoczesna przestrzeń 

ekspozycyjna o pow. 500 m2, wyposażona w klimatyzację, ogrzewanie i specjalistyczne oświetlenie. Dzięki 

dodatkowym środkom MKiDN w baraku zainstalowano nowoczesny sprzęt wystawienniczy. Generalne remonty 

przeszły również inne obiekty historyczne, wśród nich barak „starego krematorium” oraz barak więźniarski nr 17. 

Ponadto opracowano dokumentacje konserwatorskie baraku łaźni i budynku komór gazowych.

Majdanek – budynek starego krematorium po pracach remontowych Majdanek – wnętrze baraku nr 62 po pracach adaptacyjnych 
i związanych z urządzeniem nowej ekspozycji czasowej

Konserwacja pięciu drewnianych baraków dawnego KL Auschwitz II – Birkenau

Obiekty poddane pracom konserwatorskim należą do grupy ponad 450 baraków różnego typu i przeznaczenia, 

powstałych od października 1941 r. do kwietnia 1944 r.  dla pomieszczenia około 90 tys. więźniów. Pracami 

objęto elementy drewniane, nawarstwienia malarskie, posadzki betonowe i przewody grzewcze. Ważny element 

stanowiło zachowanie śladów pozostawionych przez więźniów, zarówno tych wynikających z codziennego 

użytkowania, jak i celowych działań (w toku prac odkryto wiele nowych napisów).
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Muzeum „Stutthof” w Sztutowie

Utworzone 12 marca 1962 r. na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego to jedno z najbardziej 

rozpoznawalnych Miejsc Pamięci na Pomorzu Gdańskim. Wśród jego zadań jest również upamiętnianie 

martyrologii Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych na zachodzie Europy. Na terenie Muzeum 

można zobaczyć m.in. komendanturę, wartownię, niektóre budynki gospodarcze, baraki, piece krematoryjne, 

komorę gazową, ogrodnictwo obozowe, część ogrodzenia i obiektów dozorowych (tzw. „Bramę Śmierci“, 

wieże wartownicze). Na podstawie planów inwestycyjnych zatwierdzonych w MKiDN przygotowano 

dokumentację remontu drewnianych obiektów dozorowych byłego KL Stutthof: tzw. „Bramy Śmierci” 

i trzech wież wartowniczych. Inwestycja została zrealizowana w latach 2010-2011 za kwotę 140 tys. zł.

Muzeum – Miejsce Pamięci Sobibór

Projekt utworzenia Muzeum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze 

to inicjatywa podjęta w 2008 r. przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację. Po raz pierwszy w historii całościowy 

projekt powstania i działania Miejsca Pamięci Sobibór powierzono międzynarodowemu komitetowi, w którym 

Polska jest liderem, ale wszelkie decyzje programowe, archeologiczne i inwestycyjne podejmowano w ramach 

kolektywnego porozumienia. Grupie Sterującej przewodniczy Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w MKiDN, 

Generalny Konserwator Zabytków.  W październiku 2013 r. ogłoszono wyniki konkursu na projekt muzeum. 

Obecnie trwają prace zmierzające do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. 

Obóz zagłady „SS – Sonderkommando Sobibór” powstał w 1942 r. Szacuje się, że do października 1943 r. Niemcy 

wymordowali tam co najmniej 170 tys. Żydów pochodzących głównie z Polski, ale również z Holandii, Czech, 

Słowacji, okupowanych terenów Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji, a także ok. tysiąca Polaków.

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu 
im. Rodziny Ulmów w Markowej

Muzeum tworzone jest, jako oddział, przez Muzeum-Zamek w Łańcucie, instytucję prowadzoną wspólnie przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Podkarpackiego. Idea muzeum nawiązuje 

do tragicznego losu polskiej rodziny Ulmów – Józefa i Wiktorii z szóstką dzieci, którzy zostali zamordowani 

w Markowej 24 marca 1944 r. przez niemieckich żandarmów za ukrywanie dwóch rodziny żydowskich. Muzeum 

stanowi swoisty hołd złożony tej bohaterskiej postawie. Otwarcie i i rozpoczęcie programu edukacyjno-

-turystycznego planowane są na 2016 r. Inwestycja jest realizowana ze środków województwa podkarpackiego 

przy dofi nansowaniu MKiDN.

Wizualizacja Muzeum w Sobiborze

Muzeum „Stutthof” w Sztutowie

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej



Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Budowa i remonty Cmentarzy Wojennych, budowa i remonty pomników, wykonanie tablic pamiątkowych, 

organizacja uroczystości, archeologia, ekshumacja, zabezpieczenie artefaktów:

Liczba projektów: 1807
Wartość: 77,6 mln zł

Działalność wydawnicza, wystawiennicza, edukacyjna:

Liczba projektów: 342
Wartość: 6,9 mln zł

Organ podległy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do jego zadań należy inicjowanie i koordynowanie 

działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk 

i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Polski. 

Główne projekty ostatnich lat to:

Czwarty Cmentarz Katyński w Kijowie-Bykowni

Po wielu latach starań i kilku sezonach prac archeologiczno-ekshumacyjnych wiosną 2012 r. rozpoczęła się budowa 

polskiego cmentarza w Bykowni, czwartej po Katyniu, Charkowie i Miednoje nekropolii ofi ar sowieckiej zbrodni. 

Otwarty i poświęcony 21 września 2012 r. W uroczystości uczestniczył Prezydent Polski Bronisław Komorowski, 

który wcześniej wspólnie z Prezydentem Ukrainy Wiktorem Janukowyczem dokonał otwarcia ukraińskiej części 

Memoriału „Bykowieńskie Mogiły”. Cmentarz bykowieński jest upamiętnieniem i miejscem spoczynku większości 

z 3435 obywateli polskich – ofi ar sowieckiej Zbrodni Katyńskiej z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej, więźniów (w tym 

wielu ofi cerów Wojska Polskiego) wywożonych przez NKWD na śmierć z więzień na terytorium ówczesnej tzw. 

Ukrainy Zachodniej.

Pomnik ofi ar zbrodni OUN-UPA w Warszawie

Po wielu latach starań, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk kresowych, Rada Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa ufundowała w Warszawie pomnik upamiętniający wszystkie ofi ary zbrodni ukraińskich nacjonalistów 

na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 11 lipca 2013 r., w 70. rocznicę 

apogeum zbrodni na Wołyniu. Uczestniczył w niej Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele 

najwyższych władz i instytucji państwowych. Monument jest dość rozległy, zajmuje ok. 160 metrów 

kwadratowych. Elementem dominującym jest siedmiometrowy krzyż z ekspresyjną fi gurą Chrystusa z czarnego 

granitu. Przed krzyżem znajduje się 18 tablic z nazwami miejscowości z siedmiu przedwojennych województw 

II Rzeczypospolitej: wołyńskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, lwowskiego oraz lubelskiego 

i krakowskiego, w których dokonano masowych mordów w latach 1942-1947. 

Bezpośrednio między krzyżem a tablicami znajduje się sarkofag przeznaczony na kapsułki z grudkami ziemi 

z w.w. miejscowości. Monument stanowi swoiste sanktuarium poświęcone ofi arom zbrodni OUN-UPA.
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Remont generalny Polskiego Cmentarza 

Wojennego w Loreto

W drugiej połowie 2012 r. Rada Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa przeprowadziła kapitalny 

remont Polskiego Cmentarza Wojennego w Loreto. 

Cmentarz w Loreto jest jednym z czterech, 

na którym spoczęli żołnierze 2. Korpusu Polskiego 

gen. Władysława Andersa, biorący udział w II wojnie 

światowej na froncie włoskim. Pochowano 

na nim 1132 polskich żołnierzy poległych w bitwie 

o Ankonę. 

Prace obejmujące wymianę obrzeży kwater 

cmentarnych, renowację kaplicy (izolacja pozioma 

metodą iniekcyjną oraz czyszczenie i konserwacja 

elementów rzeźbiarskich) i murów cmentarza 

(m.in. montaż drenaży, impregnacja oraz zszywanie 

pęknięć murów z trawertynu rzymskiego).

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Od 2010 r. na działalność ESPiS strona polska przeznaczyła 13,9 mln zł.

W celu badania i systematyzacji wiedzy o negatywnych konsekwencjach systemów totalitarnych, dyktaturach 

i wojnach XX w. oraz jej upowszechniania, szczególnie wśród młodszych pokoleń, Ministrowie Kultury Polski, 

Niemiec, Słowacji i Węgier podpisali w Warszawie Deklarację o utworzeniu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. 

Sieć tworzy rodzaj solidarnej więzi między narodami Europy, opartej na pogłębionej refl eksji nad tragicznymi 

i wzniosłymi aspektami historii minionego stulecia. Jej celem jest zbudowanie wspólnej narracji historycznej 

dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. ESPiS osiąga wyznaczone jej cele we współpracy 

z międzynarodowymi partnerami. Tworzy i realizuje własne projekty, wspiera także merytorycznie i fi nansowo 

instytucje partnerskie. 

Jednym z dokonań ESPiS jest stworzenie aktywnej platformy wielu instytucji, które działają w obszarze nauki, 

upamiętniania, edukacji. Przedsięwzięcia realizowane są również we współpracy organizacjami pozarządowymi. 

Obecnie trwają prace nad  włączeniem do Sieci również innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

W styczniu 2015 r. został powołany Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. W maju 2013 r. do ESPiS 

przystąpiła Rumunia.

Polski Cmentarz Wojenny w Loreto po remoncie
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12.
Ochrona zabytków 
i opieka nad nimi

Ponad 1,5 mld złotych przeznaczyło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na prace konserwatorskie przy zabytkach w latach 2008-2015. Dofi nansowanie tych zadań 

dotyczyło wszelkiego rodzaju obiektów: gmachów świeckich (zamki, mury obronne, twierdze, 

pałace, kamienice, wille), ale też sakralnych (cerkwie, kościoły, synagogi). 

W ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków z budżetu MKiDN 

wydatkowano 524,6 mln zł. Udzielono dzięki temu ponad 2,6 tys. dotacji. 

Założeniem systemu jest wsparcie kompleksowych prac konserwatorskich oraz zabezpieczających – w tym 

wyposażanie drewnianych obiektów w systemy sygnalizacji pożaru, a w szczególnych przypadkach, w systemy 

gaśnicze (m.in. kościoły i cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO). 

Rok Dachy
Izolacje 

i drenaże

Zabezpieczenie 

konstrukcji
Elewacje

Systemy 

zabezpieczające

Łączna kwota 

dofi nansowania 

dla 

przedmiotowych 

zadań

SAP1 SSWiN2 FOG3

2008 84 10 20 36 41 31 1 60 455 803,47

2009 56 9 20 37 16 17 0 40 291 961,50

2010 65 18 19 24 49 24 0 31 603 989,97

2011 57 16 22 22 47 30 1 29 836 125,27

2012 122 27 42 54 30 14 1 71 732 944,81

2013 133 28 36 63 32 13 0 64 854 371,99

2014 103 24 89 65 8 9 0 62 667 134,45

2015* 95 28 33 81 26 14 1 62 008 469,22

* (stan na 17.07.2015 r.)
1 Systemy Sygnalizacji Pożaru
2 Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu
3 Instalacja gaśnicza na mgłę wodną

Na konserwację obiektów ruchomych we wnętrzach (ołtarze, polichromie, organy itp.) 

przekazano 70,8 mln zł.



Przykłady: 

•  Prace po pożarze  kościoła p.w. św. Katarzyny 

w Gdańsku 

– w latach 2007-2015 na prace konserwatorskie 

(m.in. odbudowę zniszczonego dachu, konserwację 

barokowego hełmu wieży, konserwację sklepień) 

przeznaczono prawie 7,5 mln zł.

•  Na prace konserwatorskie po pożarze kościoła 

i klasztoru OO. Bernardynów w Alwerni (odbudowa 

dachów kościoła i klasztoru, konserwacja uszkodzonego 

wystroju wnętrza kościoła), w latach 2011-2015 

przeznaczono ponad 4,5 mln zł.

•  Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej: zagrożenie katastrofą budowlaną konstrukcji kościoła 

wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – na ratownicze prace stabilizujące fundamenty kościoła 

oraz konserwację wyposażenia po powodzi przeznaczono w latach 2010-2015 ponad 2,9 mln zł.

•  Na realizację prac konserwatorskich przy dachu unikatowego budynku cechowni dawnej Huty 

Uthemanna (pocz. XX w.) w Katowicach-Szopienicach zniszczonym w czasie pożaru, w latach 2012-2013 

przeznaczono 650 tys. zł.

•  Zamek Książ w grudniu 2014 r. stanął w płomieniach. W gaszeniu pożaru wzięło udział 37 zastępów straży. 

Na roboty remontowe pokrycia dachowego MKiDN przekazało ponad 1 mln zł. W sumie, w latach 

2011-2015 na prace budowlano-konserwatorskie i remonty w Zamku Książ resort przeznaczył 1,7 mln zł.

stro
na 105     |     dział  O

chro
na zab

ytkó
w

 i o
p

ieka nad
 nim

i      |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

stro
na 104

     |     dział  O
chro

na zab
ytkó

w
 i o

p
ieka nad

 nim
i      |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Dzięki szybkiemu i sprawnemu systemowi dotacji, resort ma możliwość interweniowania w sytuacjach, gdy zabytki 

zostają zniszczone wskutek katastrofy – pożaru, czy katastrofy budowlanej. 

Ochrona zabytków możliwa jest również dzięki środkom europejskim. W ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 47 projektów 

dofi nansowano na łączną kwotę ok. 525 mln zł.

Konserwacja i odrestaurowanie XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w w Polsce, 
19,3 mln zł / 13,3 mln zł

Odbudowa dachu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku zniszczonego 
w pożarze
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Natomiast dzięki POIiŚ Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. Ochrona, zachowanie 

i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym zrealizowano lub jest 

realizowanych 29 projektów na łączną kwotę dofi nansowania ok. 582 mln zł.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II,
24,4 mln zł / 20,5 mln zł

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa, na fotografi i: kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
w Baranowie,
31,2 mln zł / 24,8 mln zł

Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, katedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty,
36,8 mln zł / 17,7 mln zł
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Rezydencje królewskie
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.

Rewitalizacja i digitalizacja osiemnastowiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie
wartość: 16 mln zł, dofi nansowanie UE: 11 mln zł

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie
wartość: 4,8 mln zł, dofi nansowanie UE: 3,2 mln zł

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na Centrum Promocji i Informacji na Wawelu
wartość: 18,2 mln zł, dofi nansowanie UE: 12,6 mln zł

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
wartość: 48,6 mln zł, dofi nansowanie UE: 32,3 mln zł

Darmowy Listopad 

W ramach akcji Darmowy Listopad 4 rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie 

są dostępne bezpłatnie przez cały miesiąc.



Kanon miejsc historycznych 
Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy współpracy Narodowego 

Instytutu Dziedzictwa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków.

Prezentowany jest na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej. Oprócz pełnienia funkcji 

poznawczo-edukacyjnej, promuje dziedzictwo kulturowe oraz atrakcyjne turystycznie miejsca o szczególnym 

znaczeniu dla pamięci narodowej Polaków. Uczyni miejsca historyczne oraz sprawujące nad nimi opiekę instytucje 

jeszcze bardziej znanymi – na miarę ich roli w kształtowaniu zbiorowej tożsamości.

Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 – pierwszy tego rodzaju 

dokument strategiczny w obszarze ochrony zabytków, przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2014 r. Jego 

główne zagadnienia to: 

•  podniesienie sprawności i skuteczności działań organów ochrony zabytków

•  porządkowanie rejestru zabytków oraz stworzenie wiarygodnej metodologicznie diagnozy stanu 

zachowania zabytków nieruchomych

•  budowanie przez organy ochrony zabytków partnerskich relacji z obywatelami i propagowanie postaw 

współodpowiedzialności społecznej za zachowanie zabytków

•  zwiększenie zaangażowania samorządów w ochronę i opiekę nad zabytkami.
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Polska ponownie członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa 
UNESCO
Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po 37 latach Polska ponownie została członkiem 

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu 

Ogólnym w Paryżu. Dotychczas nasz kraj jako Państwo-Strona Konwencji zasiadał w Komitecie tylko raz, w 1976 r.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafi ły w 2013 r. nowe obiekty z Polski: drewniane cerkwie w polskim 

i ukraińskim regionie Karpat oraz kopalnia w Bochni i wielicki Zamek Żupny (przez poszerzenie wpisu Kopalni Soli 

w Wieliczce). Były to pierwsze wpisy polskich zabytków na Listę UNESCO od 7 lat – ostatnio, w 2006 r., wpisano 

Halę Stulecia we Wrocławiu.

Brunary Wyżne – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła (woj. małopolskie, gmina Uście Gorlickie) 

Turzańsk – Cerkiew pw. św. Michała Archanioła (woj. podkarpackie, gmina Komańcza)



13.
Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 
za granicą

Poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego 

znajdującego się poza granicami RP oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Taki jest cel 

Programu Ministra Dziedzictwo Kulturowe, priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego 

za granicą. Łączny jego budżet w latach 2008-2015 wynosił prawie 56 mln zł. 

Prace konserwatorskie i inwentaryzacyjne

Wśród projektów, które uzyskały dofi nansowanie znalazły się m.in.: 

•  prace konserwatorskie w katedrach łacińskiej i ormiańskiej we Lwowie, kolegiacie p.w. św. Wawrzyńca 

w Żółkwi, kościele podominikańskim w Kamieńcu Podolskim, kościołach w Łopatynie, Kutach, kolegiacie 

Świętej Trójcy w Ołyce, w dawnym Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznym im. Marszałka 

Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze, w katedrze w Grodnie, świątyniach p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Nowogródku i p.w. św. Jana Chrzciciela w Wołpie (Białoruś), w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła 

w Tbilisi (Gruzja), pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu.

•  inwentaryzacja i konserwacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim (Ukraina), na cmentarzach na Rossie 

i Antokolu w Wilnie (Litwa).

•   konserwacja malowideł Stefana Norblina w pałacach w Dźodpurze i Morwi (Indie), Grobu Artystów Polskich 

(Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Madeyskiego, Wiktora Brodzkiego i Jadwigi Bohdanowicz) 

na zabytkowym cmentarzu Campo Verano w Rzymie.
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Malowidła autorstwa Stefana Norblina  w pałacu w Morwi (Indie) po konserwacji
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•  W latach 2007-2011 trwał polsko-ukraiński, 

wieloetapowy projekt konserwacji i restauracji 

obrazów o tematyce batalistycznej pochodzących 

z wyposażenia kolegiaty w Żółkwi, a obecnie 

wchodzących w skład zbiorów Lwowskiej 

Narodowej Galerii Sztuki. Wielkoformatowe 

obrazy Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami 

namalowane zostały w latach 1693-95 przez 

wybitnego batalistę, Martina Altomontego. Dzieła 

po wystawach w Polsce (w Warszawie i Wrocławiu) 

powróciły na Ukrainę.

•  W latach 2009-2010 realizowany był projekt 

związany z konserwacją i ekspozycją Bitwy pod 

Grunwaldem Popiela i Rozwadowskiego. Prace 

wykonano w pracowniach wawelskich. Obraz został 

również przygotowany do podróży po Polsce. 

Pierwszy pokaz odbył się Wrocławiu, kolejne 

zaplanowano w Wałbrzychu (Zamek Książ), Bytomiu, 

Radomsku, Lublinie, Szczecinie. Publiczność 

krakowska mogła podziwiać obraz od 15 lipca 

2010 r., kiedy otwarta została wystawa z okazji 

600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem pt. Na znak 

świetnego zwycięstwa.

•  Po gruntownej konserwacji przeprowadzonej 

w Krakowie, dzięki funduszom zapewnionym przez 

MKiDN, prezentowany jest obecnie na Wawelu 

obraz Carowie Szujscy przed królem Zygmuntem 

III w roku 1611. Depozyt ze zbiorów Lwowskiego 

Muzeum Historycznego przedstawia scenę, która 

rozegrała się w Sali Senatu w Zamku Królewskim 

w Warszawie 29 października 1611 r.

Carowie Szujscy przed Królem Zygmuntem III ze zbiorów 
Lwowskiego Muzeum Historycznego

Bitwa pod Grunwaldem ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego

Inicjatywy muzealne
•  28 czerwca 2015 r. otwarto Muzeum Josepha Conrada Korzeniowskiego w Berdyczowie (Ukraina). 

Finansowanie projektu zapewniło MKiDN. W 2012 r. zakończono prace remontowe w pomieszczeniach 

klasztornych. Prac nad scenariuszem i projektem plastycznym ekspozycji podjęli się specjaliści z Muzeum 

Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

•  W 2014 r. zakończono prace nad nową koncepcją aranżacji wnętrz Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule 

(Turcja).

•  Pod koniec 2012 r. zakończono prace związane z przygotowaniem nowej ekspozycji Muzeum Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Dreźnie (Niemcy). Została otwarta w styczniu 2013 r.

Muzeum Kraszewskiego w Dreźnie, fot. Adam Orlewicz

•  W 2012 r. w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu (Ukraina) przeprowadzono drobne prace 

renowacyjne budynku oraz odnowiono wnętrza i ekspozycję. Muzeum, które powstało dzięki funduszom 

polskiego ministerstwa kultury, w 2014 r. obchodziło 10-lecie swojej działalności.

•  W 2010 r. na wniosek Konsulatu Generalnego RP w Irkucku (Rosja) rozpoczęto projekt konserwatorski pod 

nazwą Muzeum Wsi Polskiej w Wierszynie (przeniesienie najstarszego domu w Wierszynie na działkę obok 

Domu Polskiego, konserwacja i urządzenie ekspozycji).

Obrazy z dawnej kolegiaty pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi: Bitwa pod 
Wiedniem
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Popiersie Bronisława Piłsudskiego w Shiraoi, Japonia, 2013 r.Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
Tadeuszowi Mazowieckiemu, Tirana, 2015 r.

Upamiętnienia
W ostatnich latach starania MKiDN doprowadziły do upamiętnienia tablicami pamiątkowymi lub pomnikami 

postaci, instytucji i wydarzeń ważnych w historii i kulturze RP, m.in.: Juliusza Słowackiego (Krzemieniec i Tarnopol, 

Ukraina), Matki Róży Czackiej (Biała Cerkiew, Ukraina), Konstancji Benisławskiej (Posiń, Łotwa), Kazimierza 

Bujnickiego (Dagda, Łotwa), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Jercewo, Rosja; Aosta i Neapol, Włochy) 

Eugeniusza Bodo (Kotłas, Rosja), Marii Szymanowskiej (Sankt Petersburg, Rosja), Tadeusza Mazowieckiego 

(Tirana, Albania), Ignacego Jana Paderewskiego (Estoril, Portugalia), dwie tablice w Maisons-Laffi  tte pod Paryżem 

(upamiętniające Instytut Literacki oraz wpisanie jego Archiwum na Listę UNESCO Memory of the World /Pamięć 

Świata). Ze środków resortu poddano konserwacji pomniki: Jana Kilińskiego w Parku Stryjskim we Lwowie, 

Tadeusza Kościuszki na cmentarzu w Zuchwil k. Solothurn (Solury), bitwy pod Hodowem z 1695 r. wzniesionego 

na rozkaz króla Jana III. Odsłonięto pomniki: w 2011 r. prof. Stanisława Zubera (Kuçova, Albania), w 2012 r. Juliusza 

Słowackiego (Kijów, Ukraina), w 2013 r. Bronisława Piłsudskiego (Shiraoi, Japonia), w 2015 r. upamiętnienie 

11 polskich górników rozstrzelanych w czasie II wojny światowej przez niemieckich żołnierzy (Carvin, Francja).

Łącznie:

tablice 15 

pomniki (nowe) 4

pomniki (konserwacja) 4

Polonica
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Biblioteka Narodowa prowadzą aktywną działalność w zakresie opieki 

nad polonicami przechowywanymi poza granicami kraju. 

W latach 2008-2015 wsparcie fi nansowe o łącznej wartości 4,7 mln zł otrzymało 146 zadań.

• archiwizacja i inwentaryzacja zbiorów Instytutu Literackiego w Maisons-Laffi  tte 

  archiwizacja i inwentaryzacja zbiorów Instytutu Literackiego w Maisons-Laffi  tte. Projekt jest w trakcie realizacji, 

ale dzieło życia Jerzego Giedroycia – wszystkie numery „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” w wersjach 

elektronicznych od września 2014 r., dzięki portalowi www.kulturaparyska.com, dostępne są online.

www.kulturaparyska.com

• porządkowanie i inwentaryzacja Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Neapolu

  Osobiste archiwum pisarza jest porządkowane, opracowywane i digitalizowane przez specjalistów 

z Biblioteki Narodowej. 

·  współpraca z emigracyjnymi instytucjami kultury zrzeszonymi w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 

i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Ostbalticum
Założeniem jest odtworzenie rozproszonych w wyniku II wojny światowej muzealnych zbiorów archeologicznych 

z terenu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku, głównie z ziem wchodzących obecnie w skład państwa 

polskiego. Międzynarodowy projekt został objęty patronatem Sekretarza Generalnego UNESCO.

Pierwsza część projektu obejmuje pracę zespołu dr Anny Bitner-Wróblewskiej – opracowanie archeologicznych 

ksiąg inwentarzowych dawnego Prussia-Museum z Królewca. Owocem tych studiów jest wydany w 2008 r. 

w języku polskim, niemieckim i rosyjskim katalog – I tom serii Aestiorum Hereditas. 

W 2011 r. zespół pod kierownictwem dra Tomasza Nowakiewicza zakończył prace nad opublikowaniem archiwum 

Feliksa Jakobsona, wybitnego archeologa łotewskiego z okresu międzywojennego. Książka prezentuje dorobek 

naukowy Jakobsona, a zwłaszcza jego przedwojenne 

badania w niezachowanych do dzisiaj zbiorach Prussia-

Museum, na tle rozwoju archeologii Bałtów w latach 

20. i 30. XX w. 

Trzecią część Ostbalticum stanowi naukowe 

opracowanie rękopiśmiennego „Inwentarza 

archeologicznego guberni kowieńskiej” 

z 1907 r., autorstwa Michała Eustachego Brensztejna 

(w przygotowaniu). Projekt zakończy się wydaniem 

czwartego, ostatniego tomu Aestiorum Hereditas, 

który stanowić będzie podsumowanie prac 

prowadzonych w latach ubiegłych. 
Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich



14.
Działania 
restytucyjne MKiDN

W wyniku II wojny światowej Polska straciła przeszło 70% materialnego dziedzictwa kultury. 

Wśród strat wojennych znalazły się dzieła wielkich mistrzów, m.in. Rafaela, Carracciego, 

Breughla, van Dycka, Matejki, Malczewskiego, Kossaka i Wyspiańskiego. Za najcenniejszą 

uważa się Portret Młodzieńca autorstwa Rafaela, pochodzący ze zbiorów Muzeum Książąt 

Czartoryskich w Krakowie. 

Od 1992 r. MKiDN zajmuje się katalogowaniem strat wojennych. Jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr 

kultury utraconych w wyniku II wojny światowej z terenów Polski w granicach po 1945 r. obejmuje blisko 

63 tys. rekordów. Resort poszukuje prawie 7 tys. obrazów polskich twórców, w tym: 47 obrazów 

Aleksandra Gierymskiego, 36 Jana Matejki, 59 Jacka Malczewskiego, 29 Stanisława Wyspiańskiego oraz 7,5 tys. 

dzieł artystów obcych, wśród których pojawiają się nazwiska, takie jak: Rubens, Rembrandt czy Dürer, prawie 

3,8 tys. rzeźb i ponad 20 tys. wyrobów rzemiosła artystycznego.

W specjalnie powołanym Wydziale Strat Wojennych nieustannie trwają prace nad opublikowaniem wszystkich 

obiektów posiadających dokumentację ikonografi czną (docelowo ok. 13 tys. kart). 

Katalogi strat wojennych w wersji książkowej wysyłane są do największych domów aukcyjnych na świecie, 

polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, zagranicznych placówek kulturalnych oraz rządowych 

i pozarządowych organizacji zajmujących się badaniami proweniencyjnymi. 
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Muzeum Utracone

Projekt przypominający dzieła, których losy są nieznane, lub o których odzyskanie wciąż podejmowane 

są starania. W atrakcyjnej, multimedialnej formie, tradycyjnie w Noc Muzeów, prezentowane są zagrabione, 

skonfi skowane lub zniszczone w wyniku II wojny światowej dzieła sztuki. Najważniejszym celem Muzeum 

Utraconego – prowadzonego przy wsparciu merytorycznym MKiDN – jest przywracanie pamięci o stratach 

wojennych oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.

Finansowanie

W ramach programów Ministra KiDN projekt otrzymał 

dofi nansowanie: 

w 2010 r. – 120 000 zł, 

w 2011 r. – 280 000 zł, 

w 2012 r. – 250 000 zł. 

W 2013 r. projekt otrzymał dofi nansowanie w ramach Programu 

Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 

– 300 000 zł.

W 2015 r. „Muzeum Utracone” uzyskało wsparcie fi nansowe 

w wysokości 400 000 zł z Narodowego Instytutu Muzealnictwa 

i Ochrony Zbiorów.

Pokazy w dużych miastach

2010, 2011: Warszawa

2012: Warszawa, Kraków

2013:  Warszawa, Kraków, Poznań 

– 200 tys. widzów 

2014:  Warszawa, Kraków, Poznań, 

Gdańsk – ok. 320 tys. widzów 

2015:  Warszawa, Kraków, Poznań, 

Gdańsk – ok. 350 tys. widzów



Lista odzyskanych obiektów

Dzięki staraniom MKiDN oraz zgromadzonej w resorcie dokumentacji, do kraju powróciło w ostatnich latach 

ponad 30 cennych obiektów, m.in.:

w 2008 r. •  ze Stanów Zjednoczonych obraz Aleksandra Mroczkowskiego W żniwa 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  z Francji obraz Friedricha Philipa Reinholda Studium olejne – Chmury
– obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

•  z Austrii XII-wieczny krzyż procesyjny z Limoges 
– obecnie w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

w 2009 r. •  ze Stanów Zjednoczonych obraz Jana Władysława Chełmińskiego Żandarm 
– obecnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

w 2015 r. •  z Wielkiej Brytanii obraz Św. Iwo wspomaga biednych Jacoba Jordaensa 
– obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

•  z Niemiec stolik do gry w karty z kolekcji mebli króla Stanisława Augusta 
– obecnie w zbiorach Łazienek Królewskich w Warszawie 

•  ze zbiorów prywatnych w Polsce iluminowany rękopiśmienny brewiarz z 1415 r. sporządzony przez 
Jana z Połańca i Marcina z Oławy – obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

w 2010 r. •  z Wielkiej Brytanii obraz Wojciecha Gersona Odpoczynek w tatrzańskim szałasie 
– obecnie na Zamku Królewskim w Warszawie

•  z Francji obraz Melchiora de Hondecoetera Martwa natura z ptakami 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku

w 2011 r. •  z Anglii aplika z głową Meduzy 
– obecnie w Łazienkach Królewskich w Warszawie

•  z Niemiec obraz Aleksandra Gierymskiego Żydówka z pomarańczami 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  ze Stanów Zjednoczonych obraz Juliana Fałata Przed Polowaniem w Rytwianach 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie 

•  ze Stanów Zjednoczonych obraz Juliana Fałata Naganka na polowaniu w Nieświeżu 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  z Niemiec obraz Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej Murzynka 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  ze zbiorów prywatnych w Polsce pastel Józefa Czajkowskiego Cmentarz przy kościele 
o.o. Reformatów – obecnie w Muzeum Śląskim w Katowicach

w 2012 r. •  ze Stanów Zjednoczonych obraz Józefa Brandta Czaty 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  z Niemiec obraz szkoły fl amandzkiej Szewc – obecnie w Muzeum 
– Pałacu w Wilanowie

•  ze Stanów Zjednoczonych obraz Witolda Wojtkiewicza Orszak z cyklu Dziecięcych Póz 
– obecnie Muzeum narodowe w Warszawie

w 2014 r. •  z USA obraz Johanna Conrada Seekatza Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie 

•  z Niemiec obraz Francesco Guardiego Schody pałacowe
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

•  z Niemiec XV-wieczny rękopis Sermone scripti 
– obecnie w Bibliotece Narodowej

•  z Niemiec obraz Oswalda Achenbacha Via Cassia koło Rzymu 
– obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

•  z kolekcji prywatnej w Polsce obraz Aleksandra Gierymskiego Portret mężczyzny w stroju 
renesansowym – obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie
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Francesco Guardi, Schody pałacowe 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

Aleksander Gierymski, Żydówka z pomarańczami 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

Anna Bilińska-Bohdanowiczowa, Murzynka 
– obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie

Jacob Jordaens, Św. Iwo wspomaga biednych 
– obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Julian Fałat, Przed Polowaniem w Rytwianach i Naganka na polowaniu w Nieświeżu – obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie 



15.
Edukacja kulturalna
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Przygotowanie Polaków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze jest 

podstawowym celem edukacji kulturalnej. Odgrywa ona znaczącą rolę w procesach 

rozwojowych, w stymulowaniu innowacyjności, kreatywności i rozwoju wiedzy oraz stanowi 

ważny wkład w budowanie nowoczesnego społeczeństwa. 

W latach 2008-2015 w ramach Priorytetu Edukacja kulturalna resort przekazał dotacje w wysokości 

102,5 mln zł.

Środki te zasilały budżety zarówno publicznych instytucji kultury (galerii, muzeów, teatrów, domów i centrów 

kultury), jak i podmiotów społecznych – stowarzyszeń, fundacji czy towarzystw. Pozwalały wzbogacać 

i profesjonalizować ich ofertę edukacyjną, na którą składały się: 

•  warsztaty twórcze ze wszystkich dziedzin sztuki, przede wszystkim teatru, muzyki i sztuk wizualnych

•  zabawy artystyczne, uczące kreatywności i współdziałania

•  akcje artystyczno-edukacyjne zachęcające rodziców i opiekunów do wspólnej aktywności kulturalnej

•  lekcje odbywające się w placówkach muzealniczych 

•  lokalne i ogólnopolskie programy edukacyjne, często nastawione na współpracę ze społecznością szkolną. 

Dotacje wsparły rozwój sztuki dla dzieci i młodzieży i jej profesjonalizację, a także powstawanie nowych sztuk 

teatralnych, wystaw i repertuaru muzycznego opartego na utworach współczesnych, tworzonych z myślą 

o najmłodszych. Na festiwalach i przeglądach fi lmowych pojawiały się światowe produkcje dla dzieci i młodzieży, 

których nie ma w powszechnej dystrybucji, a które odznaczają się wysokim poziomem artystycznym 

i nieoczywistą tematyką. 

Odbiorcami dofi nasowanych projektów były także osoby ze specjalnymi potrzebami, dla których sztuka 

jest często terapią. Nie zabrakło wsparcia dla zadań przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, które 

– poprzez przemyślaną formę i użycie odpowiednich narzędzi – wprowadzały np. osoby niesłyszące w świat 

dźwięków, czy osoby niewidzące w przestrzeń wizualną – fi lmową lub malarską.  

Wiele inicjatyw edukacyjno-artystycznych było skierowanych do seniorów. Znalazły się wśród nich zarówno 

te aktywnie włączające osoby starsze w nurt artystycznej działalności, jak również te umożliwiające prezentację 

dokonań.
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Wybrane projekty:

•  Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu – Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

•  Głos wykluczonych. Cykl warsztatów i spektakli teatralno-muzycznych w ramach ESK Wrocław 2016 – Fundacja Jutropera 

w Poznaniu 

•  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w Warszawie 

•  Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA – Fundacja Pro Arte 2002 we Wrocławiu 

•  Międzynarodowe Biennale Grafi ki Dzieci i Młodzieży – Galeria i Ośrodek Twórczości Dziecka w Toruniu

•  Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK – Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie

•   Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych – Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie

•  Brave Kids – Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła we Wrocławiu 

•  Dźwiękospacery!/Soundwalks! – Fundacja Fabryka UTU w Toruniu

•  Juwenalia III Wieku – Fundacja AVE w Warszawie 

Edukacja medialna i informacyjna

Priorytet uruchomiony w 2014 r. w programie Edukacja, z budżetem w wysokości 2 mln zł.  Stanowi odpowiedź na 

powiększające się zasoby informacji oraz dynamicznie rozwijające się nowe media. Działania w tym priorytecie 

wspierają kształcenie w zakresie świadomego korzystania z internetu, weryfi kacji znalezionych tam informacji, 

krytycznego odbioru oraz tworzenia treści. 

Wybrane projekty: 

•  Wielki Turniej Edukacji Medialnej – rozwój narzędzi wspierających edukatorów medialnych – Fundacja Nowoczesna Polska 

•  Akademia Praw Cyfrowych. Rozwój zasobów edukacyjnych i kształcenie kadr – Fundacja Panoptykon 

•  W Kratkę i eWKratke – Fundacja Dom Kultury w Warszawie

Muzyka i plastyka wróciły do szkół!

Od 1 września 2009 r. rozpoczęto wprowadzanie reformy programowej w oświacie, co poskutkowało m.in. 

zwiększeniem roli edukacji artystycznej w szkołach ogólnokształcących. Całkowite jej wdrożenie nastąpiło w roku 

szkolnym 2014/2015. Objętych nową podstawą programową zostało 4,6 mln uczniów!

Na edukację artystyczną w szkołach składają się: 

•  w klasach I-III szkoły podstawowej – edukacja plastyczna i edukacja muzyczna

•  w klasach IV-VI szkoły podstawowej – plastyka i muzyka

•  w gimnazjum – plastyka i muzyka oraz wprowadzone od 1 września 2009 r. zajęcia artystyczne

•  w szkołach ponadgimnazjalnych (licea i technika) – wiedza o kulturze oraz zajęcia artystyczne

Uczniowie i nauczyciele zyskali nowoczesne narzędzia 
edukacyjne:

Filmoteka Szkolna

W 2009 r. wszystkim szkołom ponadpodstawowym przekazano pakiet 26 płyt z 55 fi lmami – od Popiołu 

i diamentu Andrzeja Wajdy, przez Rejs Marka Piwowskiego, i Ostry fi lm zaangażowany Juliana Antonisza, 

po Naszą ulicę Marcina Latałły i Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego.

Muzykoteka Szkolna

Innowacyjna platforma do nauki muzyki, pierwsze w Europie tak wszechstronne narzędzie, które pomaga odkryć 

świat dźwięków w niestandardowy sposób. Portal muzykotekaszkolna.pl miał swoją premierę w grudniu 2011 r. 

Serwis przygotowany został przez Narodowy Instytut Audiowizualny we współpracy z MKiDN.

Wybrane działania wspierające edukację 

Teatr Polska 

Program zainicjowany w 2009 r. Teatry instytucjonalne, niezależne i stowarzyszenia mogą się ubiegać 

o dofi nansowanie przedstawień w małych miejscowościach. 

Cel:

• ułatwienie dostępu do oferty polskich teatrów 

• zintensyfi kowanie ich mobilności 

• umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury

2009 – 16 teatrów, 73 miejscowości, 107 przedstawień, 21 tysięcy widzów 

2010 –  17 teatrów, 158 prezentacji, 116 miejscowości, 35,5 tys. widzów, 219 godzin warsztatów, dyskusji, spotkań 

z aktorami i autorami 

2011 –  175 prezentacji, 122 miejscowości , 35 tys. widzów, 121 warsztatów i 30 spotkań z publicznością

2012  –  175 prezentacji, 15 spektakli, 88 miejscowości, 122 godzin warsztatów, 26,4 tys. widzów

2013  –  173 pokazy, 15 spektakli, 106 miejscowości, 29 tys. widzów

2014  –  19 spektakli, 91 miejscowości, 183 prezentacje 

Do grudnia 2015 r. – 18 teatrów odwiedzi 87 miejscowości. 

Lato w teatrze

Dzieci i młodzież mogą spędzić „Lato w teatrze”. To jeden z najważniejszych projektów Instytutu Teatralnego, 

odpowiadający m.in. na potrzebę popularyzacji innowacyjnych praktyk z obszaru pedagogiki teatralnej oraz 



kształtowania widza jako świadomego i aktywnego 

odbiorcy sztuki. W jego ramach teatry, instytucje kultury 

oraz organizacje pozarządowe realizują w wakacje 

warsztaty artystyczne, zakończone pokazem efektów tych 

prac. W 2015 r. do programu wybrano 41 ośrodków 

z całej Polski, a w dwutygodniowych zajęciach wzięło udział 

ponad 1500 uczestników. Wakacyjną trasę po 7 polskich 

miastach odbył też spektakl Jak wytresować dziewczynkę? 

(reż. Michał Walczak) oraz muzyczne przedstawienie Pippi 

Pończoszanka (w reż. Konrada Dworakowskiego), 

które odwiedziło 16 miejscowości.  

Kula.gov.pl 

Co piąte dziecko w Polsce poznaje internet w wieku czterech lat, a nawet wcześniej. Aby w mądry i atrakcyjny 

sposób sprostać potrzebom małych internautów, uruchomiono portal w całości poświęcony kulturze. Strona 

jest skierowana do uczniów klas I-III, dzieci z zerówek i ostatniej grupy przedszkolaków. Nie tylko pomaga 

w kształtowaniu świadomości kulturowej najmłodszych, ale też uwrażliwia rodziców na konieczność uwzględnienia 

kultury i sztuki w procesie wychowawczym.

Wybrane kampanie społeczne w latach 2008-2015
„11 dzielnych ludzi” 

– dotyczyła 90. rocznicy odzyskania niepodległości. W ramach kampanii została opublikowana książka pod 

tytułem 11 Dzielnych Ludzi poświęcona mało znanym bohaterom, którzy w różny sposób walczyli o niepodległą 

Polskę.

„Życie za życie” 

– upowszechniała wiedzę o Polakach w czasach II wojny światowej narażających życie własne i swoich bliskich, 

pomagając Żydom.

„Pamiętam. Katyń 1940” 

– posługując się nowoczesnymi środkami komunikacji pokazano, jak ważna jest pamięć o tamtych tragicznych 

wydarzeniach. W ramach kampanii wyprodukowano m.in. przypinkę w formie tzw. guzika katyńskiego.

„Kultura się liczy” 

– podczas Kongresu Kultury Polskiej zorganizowanego w 2009 r. wybrzmiało przekonanie, że kultura nie tylko 

poprawia jakość naszego życia, lecz także przynosi zyski – zarówno społeczne, jak i ekonomiczne. Stało się ono 

punktem wyjścia kampanii zainicjowanej w styczniu 2010 r.

stro
na 127     |     dział Ed

ukacja kulturalna     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

stro
na 126     |     dział Ed

ukacja kulturalna     |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

Czerwony Kapturek

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

„Muzyka rozwija. Kup dziecku instrument” 

– celem było uświadomienie dorosłym – pedagogom, opiekunom i bliskim – ich roli w procesie kształtowania 

i odkrywania wrażliwości muzycznej, a także talentu dziecka.

„We are more ”

– jej celem było uznanie przez polityków i decydentów europejskich ważnej roli kultury i sztuki w rozwoju państw 

oraz zapewnienie wsparcia dla kultury w unijnym budżecie 2014-2020, a także zwiększenie uczestnictwa w kulturze 

wszystkich obywateli UE.

„Ojczysty – dodaj do ulubionych” 

– promocja języka polskiego i przypominanie o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków; ma przyczynić się 

do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego 

użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Język polski jest wartością samą w sobie, jest wspólnym 

dobrem, dlatego wszyscy powinniśmy o niego dbać. 

„Styczeń wolności” 

– związana ze 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, jej celem było zachęcenie do dyskusji o powstaniu 

i jego długofalowym znaczeniu, zarówno politycznym, jak i społecznym oraz kulturowym. 

„Ekspres wolności” 

– „Freedom Express” – międzynarodowa kampania społeczno-edukacyjna, poświęcona 25. rocznicy upadku 

komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej 

„Patrz jak czytasz” 

– promowanie estetyki wydawnictw, przede wszystkim książek. Pokazanie, że dobry tekst może być piękny, 

literatura piękna powinna być również ładna, a w książce należy doceniać także okładkę.

W ramach Programów Ministra wspierane są także 

wydarzenia adresowane do dzieci, wychodzące 

poza standardowe ramy postrzegania aktywności 

instytucji kultury. Przykładem takich działań są 

plenerowe spektakle Teatru Polonia i OCH Teatru, 

które odbywają się w wakacje na warszawskim 

Placu Konstytucji.
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16.
Kultura dostępna 

Kultura dostępna
•  program zainicjowany przez MKiDN w 2015 r. 

•  działania resortu i podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury

•  systemowe rozwiązanie ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych i fi nansowych 

•  celem jest zaangażowanie społeczeństwa w uczestnictwo w życiu kulturalnym

•  inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych, przede wszystkim osób, które 

z różnych względów (problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) 

mają problemy z uczestniczeniem w życiu kulturalnym 

Kultura, na którą stać każdego, jest w zasięgu ręki!

• 285 tys. młodych ludzi zwiedziło muzea za złotówkę

• prawie 48 tys. odwiedziło galerie prezentujące sztukę współczesną

• odbyło się 920 lekcji muzealnych (do końca roku będzie ich 2,8 tys.) 

• 50 tys. widzów zobaczyło przedstawienia teatralne za 250 groszy

• 21 tys.  widzów obejrzało polskie fi lmy płacąc 10 zł

•  średnio 7 tys. wydarzeń kulturalnych miesięcznie z biletem poniżej 20 zł, w tym 4 tys. wydarzeń 

kulturalnych za darmo*

*wyniki badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury

Konferencja prasowa „Kultura Dostępna” w internecie, od lewej: prezes zarządu Fundacji Legalna Kultura Kinga Jakubowska, dyrektor Biblioteki Narodowej 
dr Tomasz Makowski, minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska, dyrektor NInA Michał Merczyński, 2015 r.
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www.kulturadostepna.pl

Głównym zadaniem serwisu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat łatwego dostępu do bezpłatnej 

i taniej kultury poprzez zebranie ofert w jednym miejscu. Równie ważne jest upowszechnianie zasobów 

dostępnych w sieci oraz promowanie miejsc, które warto odwiedzić podczas wycieczek po kraju. Prosta 

w obsłudze wyszukiwarka wydarzeń kulturalnych w całej Polsce zawiera też listę zabytków i instytucji kultury 

oraz bazę linków do legalnych zasobów online.

Muzea Narodowe 

Dzieci i studenci do 26. roku życia mogą za złotówkę zwiedzać wystawy stałe w Muzeach Narodowych 

w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu (z wyłączeniem Panoramy Racławickiej), Szczecinie, Kielcach, Gdańsku oraz 

Poznaniu, a także w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku (Spichlerze na Ołowiance, Żuraw, Muzeum Zalewu 

Wiślanego). Wejściówki za 1 zł proponują im również: w Warszawie – Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum 

Łowiectwa i Jeździectwa oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, a w Krakowie – Muzeum Sztuki 

i Techniki Japońskiej Manggha.

Sztuka współczesna 

Uczniowie i studenci do 26. roku życia mogą zwiedzać za złotówkę Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wstęp do Muzeum Sztuki Nowoczesnej dla wszystkich 

jest bezpłatny. 

W programie uczestniczą również samorządowe instytucje kultury, prezentujące sztukę współczesną: Galeria 

Labirynt w Lublinie, Galeria ARSENAŁ w Białymstoku, CSW Znaki Czasu w Toruniu, CSW Łaźnia w Gdańsku 

oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Dodatkowe lekcje muzealne 

Finansowane przez MKiDN lekcje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, 

niektóre placówki deklarują możliwość zorganizowania zajęć także dla grup przedszkolnych. Autorskie, kreatywne 

warsztaty są prowadzone przez wykwalifi kowanych, pełnych pasji muzealnych edukatorów. Tematyka zależy 

od profi lu danego muzeum, jest dostosowana do wieku oraz – w przypadku osób niepełnosprawnych 

– możliwości odbiorców. 

Darmowy Listopad 

Prowadzona z sukcesem od kilku lat akcja, dzięki której 4 rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, 

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski 

w Warszawie są bezpłatnie dostępne przez cały miesiąc. Kampanii towarzyszą lekcje muzealne dla dzieci 

i młodzieży. Od 2012 r. rezydencje za darmo odwiedziło 700 tys. gości. 

Kultura Dostępna dla dużych rodzin 

312 placówek kulturalnych znajduje się w gronie partnerów Karty Dużej Rodziny. W katalogu „Kultura” są m.in. 

162 muzea, 43 kina, 24 teatry, 5 galerii sztuki, 5 fi lharmonii i 4 opery.  Oferta skierowana jest do rodzin 

z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dokument przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kultura Dostępna w kinach 

Specjalne pokazy polskich fi lmów odbywają się w każdy czwartek w 36 kinach na terenie całej Polski. Projekt 

rozpoczął się 30 kwietnia projekcją fi lmu „Ida”. Jego uczestnikami są: sieć Kin Helios i kino Iluzjon Filmoteki 

Narodowej. Projekcje mają miejsce w Bełchatowie, Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Dąbrowie Górniczej, 

Gdańsku, Gdyni, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Kaliszu, Kędzierzynie-Koźlu, Kielcach, Koninie, 

Legnicy, Lubinie, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Pile, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Radomiu, 

Rzeszowie, Siedlcach, Sosnowcu, Starachowicach, Szczecinie, Tczewie, Wrocławiu oraz w Warszawie.

II edycja ruszy we wrześniu 2015 r. i potrwa do końca 2015 roku. Jej program obejmie 16 kolejnych tytułów. 

Kultura Dostępna w internecie 

O każdej porze, legalnie i bez ponoszenia kosztów, każdy może stać się uczestnikiem wydarzenia kulturalnego. 

W zasobach Narodowego Instytutu Audiowizualnego znajduje się obecnie aż 7 tys. materiałów audiowizualnych 

(m.in. 200 koncertów, 370 audycji radiowych, 160 animacji, 800 dokumentów, 50 spektakli teatralnych oraz 

35 fi lmów fabularnych). W POLONIE jest ponad 915 tys. obiektów (codziennie liczba ta zwiększa się o około 2 tys.). 

W sieci udostępnionych jest też 200 tys. obiektów muzealnych. Szukajwarchiwach.pl zawiera już 14 mln skanów 

dokumentów, a audiovis.nac.gov.pl udostępnia 210 tys. fotografi i.  

Ilość materiałów w sieci cały czas rośnie. W efekcie – poszerza się dostęp do kultury dla osób, które nie mają 

– z rozmaitych przyczyn – możliwości osobistego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Kultura Dostępna w teatrze 

W ponad 100 teatrach w 44 miastach z całej Polski odbyły się przedstawienia w ramach akcji „Bilet za 250 groszy”. 

Spektakle grane 23 maja 2015 r. stanowiły część obchodów jubileuszu „250-lecia teatru publicznego w Polsce”. 

W ramach akcji zaprezentowano przedstawienia, które cieszyły się w ostatnich sezonach bardzo dużą 

popularnością, były głośno komentowane i te, które są polską wizytówką międzynarodowych festiwali. 

Program dotacyjny „Kultura Dostępna” 

Uruchomiony w 2015 r. program ma na celu wspieranie zadań, które służą ułatwieniu dostępu do kultury, 

są skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjają integracji społecznej. Chodzi przede wszystkim 

o organizację oferty kulturalnej poza stałą siedzibą instytucji oraz wyjazdy tematyczne. 

Budżet programu wynosi 5,7 mln zł.
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17.
Biblioteki

Biblioteki stanowią podstawową „tkankę” kultury w regionach, a także często instytucję 

„pierwszego kontaktu” z kulturą. Są głównym, obok zakupów własnych, źródłem lektur dla 

czytelników w każdym wieku. W ostatnich latach doszło do zasadniczej zmiany ich wizerunku; 

przestały być tylko wypożyczalniami książek, coraz częściej kojarzą się z otwartymi centrami 

edukacyjnymi i kulturalnymi. W wielu z nich działają kluby i koła czytelnicze, teatralne, muzyczne 

czy fi lmowe. Niemal we wszystkich można skorzystać z internetu, dzięki czemu stały się ważnym, 

lokalnym partnerem w walce z wykluczeniem cyfrowym.

245 zbudowanych lub zmodernizowanych bibliotek gminnych do końca 2015 r. To efekt Programu Wieloletniego 

KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” 2011-2015. Na jego realizację rząd przeznaczył

150 mln zł.

Celem jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w ośrodki życia społecznego 

i lokalne centra dostępu do kultury i wiedzy.

Biblioteki otrzymują od MKiDN wsparcie na zakup nowości. W latach 2008-2015 dotacja na ten cel wyniosła 

151 mln zł. Dzięki temu na bibliotecznych półkach pojawiło się 6,1 mln książek!

Biblioteka w Grodzisku Miejsko-gminny ośrodek w Głogówku Biblioteka w Boguchwale

Biblioteka w Rumii Biblioteka w Cieszynie Biblioteka w Morągu

Biblioteka w Wielkopolskich Zdunach Biblioteka w Gryfi nie Biblioteka w Czarnym Borze
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Biblioteka Narodowa

Podległa MKiDN centralna biblioteka państwa i jedna z najważniejszych narodowych instytucji kultury. 

Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profi lu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum 

piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliografi cznej. Stanowi znaczącą placówkę 

naukową, a także ważny ośrodek metodyczny dla innych bibliotek w Polsce.

W 2013 r. – w 85-lecie Biblioteki Narodowej – gmach główny mieszczący się przy al. Niepodległości w Warszawie 

został otwarty po remoncie. Remont przywrócił część założeń projektu z 1963 r. i zapewnił ekologiczne 

funkcjonowanie budynku.

Od 2008 r. resort kultury na prace inwestycyjne w BN przekazał 41,3 mln zł.

Biblioteka Narodowa Pałac Krasińskich

Pałac Krasińskich 

Na konserwację i rewitalizację Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) – europejskiego dziedzictwa 

kulturowego XVII w. – Biblioteka Narodowa uzyskała 13,7 mln zł.

Nowy wygląd uzyskają elewacje, odrestaurowane zostaną też wszystkie znakomite rzeźby zdobiące gmach. 

Ponadto przewidziane jest ożywienie arkad poprzez zainstalowanie multimedialnych ekranów, na których można 

będzie zobaczyć wirtualne wystawy i najcenniejsze zbiory, na co dzień zamknięte w skarbcu BN. Po zakończeniu 

tych prac planowany jest pełny remont wnętrz Pałacu.

Prace potrwają do marca 2016 r.

Dzięki wsparciu środków unijnych zrealizowano także inne projekty związane z poprawą 

funkcjonowania bibliotek:

•  Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu 73,3 mln zł / 31,8 mln zł

•  Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 59 mln zł / 20 mln zł

•  Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych 7 mln zł / 5,9 mln zł

•  Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa 6 mln zł / 5, 1 mln zł

•  Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 4,9 mln zł / 

4,1 mln zł

Łącznie inwestycje te były warte 164,1 mln, a dofi nansowanie wyniosło 80,8 mln zł.
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Program małych grantów (2009-2010)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił w latach 2009-2010 program małych grantów pod nazwą 

„Infrastruktura bibliotek”. Jego zadaniem było podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym walorów 

estetycznych) poprzez ich modernizację architektoniczną i zakup wyposażenia. Operatorem programu był 

Instytut Książki. Budżet programu w latach 2009-2010 wyniósł 7,5 mln zł, wyremontowano lub wyposażono 

za to 465 placówek.

Szkolenia 

Unowocześnienie gminnych bibliotek publicznych nie jest możliwe bez uzyskania przez ich pracowników nowych 

kompetencji zawodowych, wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzono 

program obejmujący m.in. szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, 

a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Od 2010 do końca 2014 r. przeszkolonych 

zostało ponad 5,3 tys. bibliotekarzy.

Internetyzacja

Program internetyzacji polskich bibliotek publicznych to efekt porozumienia, jakie 23 lipca 2012 r. zawarły 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska. Porozumienie było przedłużeniem programu internetyzacji 

bibliotek publicznych z 2009 r. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała bezpłatne podłączenie 

internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 

3,2 tys. placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata.

MAK+

MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut 

Książki, subwencjonowanym przez MKiDN. Umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, 

bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki 

bibliotecznej. W ramach projektu MAK+ powstała również aplikacja o nazwie „Czytelnik”, która umożliwia 

jednoczesne przeglądanie zasobów ponad 1000 bibliotek korzystających z MAKa+, wyszukiwanie w wybranej 

lokalizacji, sprawdzanie terminów zwrotów książek oraz – dzięki wbudowanej mapie –  znajdowanie szukanej 

pozycji w najbliższej okolicy.

Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego

 Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA zawiera obecnie blisko 850 tys. publikacji, w tym rękopisy, 

zabytkowe i współczesne mapy i atlasy, wśród których użytkownik znaleźć może na przykład Kosmografi ę 

Ptolomeusza, najstarsze i najcenniejsze odwzorowanie mapy świata w polskich zbiorach . Na koniec 2015 r. 

łączna liczba udostępnionych w POLONIE publikacji przekroczyć ma 1 milion.



18.
Czytelnictwo
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Działanie na rzecz stałego wzrostu czytelnictwa w Polsce jest strategicznym celem ogłoszonego 

przez MKiDN Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

 Dokument zakłada przeznaczenie na ten cel w ciągu sześciu lat miliarda złotych. NPRCz obejmuje 

najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję oraz upowszechnianie 

czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism 

kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki. 

 Istotnym jego elementem są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni 

kontaktu z książką. W związku z tym odbywa się modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich 

serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy. Ważnym zadaniem, wychodzącym naprzeciw zmianom 

cywilizacyjnym, jest wspieranie działań związanych z legalnym udostępnianiem książek w internecie.

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 został opracowany zgodnie z postanowieniami Paktu 

dla Kultury oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. 

Programy Ministra 

•  Promocja literatury i czytelnictwa – celem jest rozwój i promocja literatury, czytelnictwa oraz wspieranie 

wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism kulturalnych. W latach 2008-2015 przekazano na ten cel 

144,7 mln zł.

•  Udostępnianie piśmiennictwa 2014 – nowy program, w ramach którego zatwierdzono listę 131 dzieł, które po 

wykupieniu praw znajdą się w wolnym dostępie na stronie BN POLONA.

Do 12,3% wzrósł odsetek czytających od 3 do 6 książek rocznie (2012 r. – 10,8%), 1-2 książki – 16,4% 

(2012 r. – 15,7%) oraz więcej niż 7 książek – 11,3% (2012 r. – 11,1%). Do 34,1% zmalała grupa osób, które 

ostatnio przestały czytać (2012 r. – 47,1%). Powiększyło się natomiast grono osób, które kupują książki 

– z 29,6% do 40%. 

Wyniki te oznaczają, że po gwałtownym spadku, jaki odnotowano pomiędzy 2006 a 2008 r., obecnie 

można mówić o zatrzymaniu negatywnego trendu.
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Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej

•  Biblioteki szkolne są głównym źródłem książek dla uczniów; stanowią integralną część procesu dydaktycznego, 

powinny więc być podstawowym partnerem dla bibliotek publicznych. To właśnie rola szkoły jest kluczowa 

w kształtowaniu postaw czytelniczych. Istotnym narzędziem w tym procesie jest sieć kilkunastu tysięcy 

bibliotek szkolnych, którymi dysponują placówki, a także codzienny kontakt ze słowem pisanym. MEN 

opracował rządowy program „Książki naszych marzeń” z planowanym na 2015 r. budżetem 15 mln zł. 

Będzie on komplementarny wobec programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. 

•  Od 2016 r. w ramach NPRCz MEN będzie realizować Priorytet III: „Zakup nowości wydawniczych oraz 

modernizacja infrastruktury bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Jego głównym celem jest upowszechnianie 

edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów. Program ma wspierać biblioteki 

szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje i zainteresowania dzieci 

i młodzieży. Planowany budżet na rok 2015 to 15 mln zł.

Konferencja prasowa na temat dotychczasowej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, od lewej: dyrektor Biblioteki Narodowej 
dr Tomasz Makowski, minister kultury prof. Małgorzata Omilanowska, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, dyrektor Instytutu Książki 
Grzegorz Gauden

Zatrzymanie spadkowego trendu w czytelnictwie – odsetek osób deklarujących czytanie 

wzrósł o 2,5 proc.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r.
(badanie TNS dla Biblioteki Narodowej)

41,7 proc. Polaków oświadczyło, że w mijającym roku przeczytało 

przynajmniej jedną książkę. 

To o 2,5 proc. więcej niż dwa lata wcześniej.

„Cała Polska czyta dzieciom”

– podstawowym celem kampanii jest uświadamianie roli czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka jako najlepszej 

inwestycji w jego przyszłość. MKiDN wspiera akcję od 2008 r.
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19.
Współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi

Pakt dla Kultury

„Kultura musi być przedmiotem szczególnej odpowiedzialności władzy i obywateli” – to jeden 

z zapisów Paktu dla Kultury podpisanego 14 maja 2011 r. przez premiera Donalda Tuska i ruch 

społeczny Obywatele Kultury, w obecności ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Podpisy 

pod dokumentem złożyło reprezentantów strony społecznej. 

Uroczystość podpisania Paktu dla Kultury, 2011 r.

Zadania zrealizowane (do lipca 2015 r.):

•  1% nakładów na kulturę z budżetu państwa 

  W ustawie budżetowej na rok 2015 wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 

to 3 mld 569 mln 600 tys. zł co stanowi 1,04% budżetu państwa! 

  Oprócz tego są fundusze celowe oraz z budżetu środków europejskich. Dzięki temu łączna, rekordowa kwota 

przeznaczona na kulturę w 2015 r. wynosi 4 mld 22 mln 800 tys. zł!
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Rada Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN to:
6 przedstawicieli dużych organizacji działających w skali ogólnopolskiej

6 przedstawicieli mniejszych organizacji działających lokalnie

6 przedstawicieli stowarzyszeń twórczych

1 przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego przy MPiPS oraz 1 przedstawiciel MKiDN

•  ciało dialogu obywatelskiego o ponad 10-letniej tradycji

•  dziesiątki organizacji pozarządowych bezpośrednio zaangażowanych w konstruktywne i skuteczne działania 

na rzecz kultury

•  współpraca prowadzona w oparciu o zasady wspierania, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji i jawności

•  członkowie wybierani na czteroletnią kadencję w trybie otwartego naboru zgłoszeń

•  gwarancja pamięci instytucjonalnej i ciągłości prac, dzięki zastosowaniu mechanizmu wymiany połowy 

składu co 2 lata.

Współpraca fi nansowa 
– obok merytorycznej – stanowi istotny element dialogu między resortem i NGO. Organizacje pozarządowe 

stanowią 1/3 benefi cjentów Programów Ministra. Ich udział w tym mechanizmie systematycznie z roku 

na rok jest większy: w 2007 stanowił tylko ok. 13%, a obecnie – prawie 34 %. Oznacza to prawie 3-krotny wzrost. 

Fundacje i stowarzyszenia mogą korzystać ze środków Funduszu Promocji Twórczości. Istotnym ułatwieniem 

są wprowadzone w 2013 r. zmiany w regulaminie, m.in. brak dodatkowych wymogów fi nansowych przy 

umowach wieloletnich.

•  Nowe Programy Ministra (wprowadzane od 2012 r.)

  Zamówienia kompozytorskie, Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki 

współczesnej, Infrastruktura domów kultury, Kolekcje muzealne, Edukacja medialna, Badania. 

  Na każdy z nich co roku przeznaczono od dwóch do kilkunastu mln zł. W 2015 r. ich łączny budżet wyniósł 

27,5 mln zł.

  Do realizacji przyjęto również program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, realizowany przez Narodowe 

Centrum Kultury, z rocznym budżetem 1,5 mln zł.

•  Digitalizacja dóbr kultury 

  Od 2011 r. realizowany jest Wieloletni Program Rządowy Kultura+, którego priorytet Digitalizacja na lata 

2011-2015 dysponuje budżetem 120 mln zł. 

• Bezpłatne udostępnienie treści w internecie 

 •  zapisy spektakli teatralnych, fabuły, dokumenty, animacje, programy publicystyczne i edukacyjne 

są dostępne w portalu NINATEKA – w 2014 r. łączny budżet realizacji projektu wyniósł 2,4 mln zł. 

 •  wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafi ka, fotografi e oraz 

mapy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej umieszczane są w bibliotece cyfrowej POLONA.  

 •  stworzenie Otwartej Licencji Edukacyjnej 

• Nowelizacja przepisów prawa zamówień publicznych

•  Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów 26 marca 

2013 r.  

•  Kodeks Sponsoring Kultury – podpisany 5 grudnia 2011 r. przez  Ministra KiDN, prezesa Giełdy Papierów 

Wartościowych oraz dyrektora generalnego Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Aby 

uhonorować sponsorów kultury, do dorocznych Nagród Ministra wprowadzono kategorię Mecenasa Kultury.

Zadania w realizacji:

•  Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020 

 Wieloletni program rządowy procedowany we współpracy z MEN z łącznym budżetem 455 mln zł. 

•  Program edukacyjny Bardzo Młoda Kultura

  W 2014 r. zrealizowano pilotaż w woj. wielkopolskim, trwają prace nad przygotowaniem ogólnopolskiego 

programu grantowego.

•  Program stypendialny Aktywność Obywatelska 

  budżet na 2015 r. – 1 mln zł. Trwają prace nad przygotowaniem ogólnopolskiego programu grantowego, 

który będzie skierowany do organizacji pozarządowych. 

•  Przygotowanie i wprowadzenie nowelizacji przepisów prawa autorskiego
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20.
Stypendia i nagrody

MKiDN fi nansuje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 

upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Łącznie w latach 2008-2015 

przyznano 1478 stypendiów na łączna kwotę 27,8 mln zł. 

Równolegle prowadzony jest program stypendialny fi nansowany z Funduszu Promocji Twórczości. 

W latach 2008-2014 przyznano 148 stypendiów o łącznej kwocie 2,7 mln zł.

Nagrody okolicznościowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane są w ramach Funduszu 

Promocji Kultury (środki z gier liczbowych). W latach 2008-2014 przeanalizowano i zrealizowano 1 750 wniosków 

(ok. 250 rocznie) na łączną kwotę 181,6 mln zł. Nagrody otrzymali twórcy, artyści, animatorzy i działacze kultury 

we wszystkich dziedzinach sztuki oraz zespoły artystyczne, głównie folklorystyczne, ale też fi lharmonijne. Wiele 

nagród przypadło dziecięcym zespołom ludowym. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego fundował również 

nagrody oraz Grand Prix na licznych festiwalach, przeglądach i konkursach zewnętrznych.

Wzrost środków z budżetu na stypendia Ministra KiDN.

liczba przyznanych stypendiów



Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.

Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.

Wręczenie dyplomów stypendystom programu Młoda Polska
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Program Stypendialny „Młoda Polska”
Adresowany do młodych polskich artystów (do 35. roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami 

w następujących dziedzinach: muzyka, sztuki plastyczne, taniec, teatr, fi lm, literatura, krytyka sztuki. Stypendium 

ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą 

być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia za granicą, zakup instrumentów 

i sprzętu niezbędnego do ich pracy twórczej.

Od 2008 r. stypendia otrzymało 688 osób. Wśród nich znaleźli się twórcy, którzy – pomimo młodego wieku 

– mogli pochwalić się bardzo dużym dorobkiem artystycznym, m.in. Maciej Cuske (reżyser fi lmowy), Małgorzata 

Dmitruk (artystka – plastyk), Michał Dworzyński (dyrygent), Marcin Koziak (pianista), Maria Ołdak (skrzypaczka), 

Piotr Przedbora (gitara klasyczna, najmłodszy trzynastoletni stypendysta), Jan Smoczyński (pianista jazzowy), 

Sylwia Chutnik (literatura), Nicolas Grospierre (sztuki wizualne), Rafał Milach (fotografi a), Olga Bołądź (teatr), 

Szczepan Twardoch (literatura), Julia Holewińska (literatura), Małgorzata Rejmer (reportaż).

Program Stypendialny „GAUDE POLONIA”
Przeznaczony jest dla młodych (do 40., w wyjątkowych wypadkach do 45. roku życia) artystów, tłumaczy literatury 

polskiej, konserwatorów zabytków oraz historyków i krytyków sztuki, teatru i fi lmu z krajów Europy Środkowo-

-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Polega na półrocznych pobytach stypendystów w Polsce 

(od 1 lutego do 31 lipca każdego roku), gdzie pod opieką uznanych twórców i instytucji kultury realizują swoje 

projekty stypendialne. Pobyt w naszym kraju umożliwia im także zapoznanie się ze współczesną kulturą polską.

Od 2008 r. stypendia otrzymały 354 osoby. 

Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku honoruje najwybitniejszych twórców, artystów 

i animatorów życia kulturalnego w Polsce – w uznaniu za całokształt ich działalności lub za wybitne osiągnięcia 

w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie (np. literatura, fi lm, teatr, muzyka, sztuki wizualne, kultura 

w sieci, twórczość ludowa, ochrona dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie kultury).

To prestiżowe wyróżnienie pozwala podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze 

poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują. Wśród laureatów można znaleźć takie osoby, 

jak: Tadeusz Konwicki, Julia Hartwig, Tomasz Stańko, Mirosław Bałka, Magdalena Cielecka, Adam Zagajewski, 

Marcin Dorociński, Wojciech Smarzowski, Agata Kulesza, Julia Kijowska, Tomasz Kot, Stanisław Barańczak, Marek 

Niedźwiedzki, Wojciech Młynarski, Wiesław Myśliwski, Katarzyna Nosowska, Maria Janion, Dorota Masłowska, 

Ewa Demarczyk, Stanisława Celińska, Wojciech Kilar, Paweł Mykietyn, Paweł Pawlikowski. 

Na Doroczną Nagrodę Ministra KiDN składa się: nagroda fi nansowa w wysokości 40 000 zł, statuetka projektu prof. 

Jerzego Porębskiego, a także dyplom. Mecenas Kultury wyróżniony w konkursie otrzymuje statuetkę oraz dyplom.

Od 2012 r. uroczystość wręczania Nagród transmitowana jest w TVP Kultura. 
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Sztuka ludowa i folklor należą do najbardziej charakterystycznych dziedzin aktywności 

artystycznej kojarzonych z polskim dziedzictwem kulturowym, odgrywających nadal wyjątkową 

rolę jako żywe zjawiska. MKiDN, doceniając wartość i bogactwo polskiego dziedzictwa 

kulturowego, promuje i przyczynia się do ochrony najcenniejszych wartości kultury tradycyjnej. 

Podstawowym instrumentem w sprawowaniu mecenatu jest program „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 

„Kultura ludowa i tradycyjna”. W ramach priorytetu wspierane są projekty dotyczące ochrony ginących zawodów 

(popularyzowanie i podtrzymywanie zanikających rzemiosł i rękodzieła ludowego w różnych regionach kraju), 

a także przedsięwzięcia służące ochronie i zachowaniu tradycji mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 

języków regionalnych.  

Benefi cjentami są duże wydarzenia, mające już swoją renomę i historię, ale też lokalne, dużo mniejsze akcje, 

ważne dla społeczności lokalnych. 

Od 2008 r. na projekty te wydatkowano 31,3 mln zł.

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie w Wojciechowie
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2014: Rok Oskara Kolberga
W jego ramach odbywały się wydarzenia poświęcone 

polskiej kulturze ludowej i muzyce tradycyjnej. Z Programu 

Ministra Kolberg 2014 – Promesa dofi nansowano 74 

projekty na łączną kwotę prawie 3,3 mln zł. Ogółem odbyło 

się ponad 3 tys. wydarzeń w blisko 300 miejscowościach, 

w których udział wzięło 4 tys. wykonawców. Liczbę 

odbiorców szacuje się na prawie 3 mln osób.

Nagroda im. Oskara Kolberga
Organizowana przez Ministra KiDN najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie kultury tradycyjnej. Honoruje ona 

najwybitniejszych twórców, badaczy i popularyzatorów kultury ludowej. Corocznie przyznawanych jest 12 nagród 

w sześciu kategoriach.

Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wręczane raz do roku za całokształt twórczości lub wybitne osiągnięcia twórcy w danym okresie. W kategorii 

„Twórczość ludowa” wyróżnienia otrzymali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Fundacja Braci Golec i Jan Gaca. 

Muzeum Wsi Kieleckiej
Dzięki wsparciu resortu kultury zmodernizowano Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, oddział 

Muzeum Wsi Kieleckiej. Dofi nansowania udzielono także projektom przenoszącym muzeum w wirtualne 

środowisko: „Park Etnografi czny w Tokarni – wirtualny świat przeszłości” oraz „Muzeum Otwarte na Edukację”. 

W ostatnich latach zakupiono również wyposażenie do pracowni konserwatorskiej Parku Etnografi cznego w Tokarni.

Galicyjski Rynek
Galicyjski Rynek mieści się na terenie Parku Etnografi cznego w Sanoku. To zrekonstruowane centrum 

małego galicyjskiego miasta pokazuje wszystkie jego funkcje – społeczne, gospodarcze i kulturowe. Wokół 

czworokątnego placu (rynku) wzniesiono 26 drewnianych budynków. Wszystkie są wyposażone w meble, sprzęty 

i urządzenia dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku mieszkańców galicyjskiego miasteczka 

– Polaków, Żydów i Ukraińców. Całą nawierzchnię placu rynkowego, wraz z przyległymi uliczkami, wyłożono 

brukiem kamiennym („kocimi łbami”). Nocą rynek oświetlają latarnie gazowe. Projekt był realizowany z udziałem 

środków unijnych. Jego wartość wynosiła ponad 20 mln zł, dofi nansowanie – 12 mln zł. 

Po wybudowaniu Rynku Galicyjskiego frekwencja w sanockim Skansenie znacząco wzrosła: w 2011 r. odwiedziło 

Muzeum 120 tys. osób, w 2012 r. już 143 tys. – był to rekord w ponad 50-letniej historii Skansenu.

Galicyjski Rynek

Muzeum Wsi Kieleckiej

Inauguracja Roku Kolberga
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22.
Film

Przywrócić polskiemu fi lmowi jego rangę i pozycję na świecie – to zadanie Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej. W 2015 r. instytucja ta obchodzi 10-lecie istnienia. Dzięki systematycznemu 

wsparciu fi nansowemu, organizacyjnemu i merytorycznemu dla promocji rodzimych twórców 

i tytułów – to czas sukcesu polskiego kina. 

Jednym z priorytetów było wspieranie debiutów reżyserskich. Zrealizowano w tym czasie 71 debiutanckich 

pełnometrażowych fi lmów fabularnych, 74 dokumentalne oraz 43 animowane.

Wraz ze zmianami w polskiej kinematografi i, zmieniał się i demokratyzował także rynek producencki. 

Powstało w tym czasie blisko 140 nowych fi rm producenckich.

Uratowano dziesiątki małych kin. Na remont budynków i modernizację sal kinowych przeznaczono 

28,5 mln zł.

W ramach uruchomionego w 2011 r. programu cyfryzacji kin, na zakup projektorów cyfrowych przekazano 

17,3 mln zł. Dziś w 124 kinach Sieci Polskich Kin Cyfrowych jest aż 135 ekranów. Dzięki cyfryzacji widzowie

 w małych miastach miasteczkach mają dostęp do najnowszych premier fi lmowych polskiego i europejskiego kina 

artystycznego.

Widzowie chętnie oglądają polskie fi lmy!

Widownia na polskich fi lmach
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Wybrane festiwale fi lmowe dofi nansowane przez MKIDN 
Festiwal Filmowy w Gdyni 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Lubuskie Lato Filmowe 

Festiwal Filmu i Sztuki  „Dwa Brzegi” 

Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!”

Spotkania fi lmowe dzieci i młodzieży „Kino w trampkach” 

Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Polską” 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATOR 

Krakowski Festiwal Filmowy

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofi fest

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Żydowskie Motywy”

Ińskie Lato Filmowe

Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki „Transatlantyk”

Festiwal Filmowy „Pięć Smaków”

Festiwal Filmu Niemego w Krakowie

Festiwal Filmowy Planete+ Doc

Docs Against Gravity Film Festival

Festiwal Filmowy „Wiosna Filmów”

Letnia Akademia Filmowa

Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 

Sopot Film Festival 

American Film Festival 

Festiwal Filmów Afrykańskich „AfryKamera”

Wybrane fi lmy polskie z największą widownią 
(dofi nansowane przez PISF):
Bogowie, reż. Łukasz Palkowski – 2 154 737

Miasto ’44, reż. Jan Komasa – 1 742 935

1920.Bitwa Warszawska, reż. Jerzy Hoff man – 1 518 240

Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid – 1 436 940

Kochaj i tańcz, reż. Bruce Parramore – 1 336 102

Popiełuszko. Wolność jest w nas, reż. Rafał Wieczyński – 1 312 230

W ciemności, reż. Agnieszka Holland – 1 180 118

Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski – 1 175 625

Drogówka, reż. Wojciech Smarzowski – 1 015 418

Śluby panieńskie, reż. Filip Bajon – 1 002 124

W listopadzie 2012 r. w odnowionej siedzibie rozpoczęło 

działalność kino Iluzjon. Modernizację zabytkowego 

budynku przeprowadzono dzięki 18 mln zł przekazanym przez 

MKiDN. 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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Małgorzata Szumowska, Berlinale 2015

Paweł Pawlikowski, reżyser nagrodzonego Oscarem fi lmu „Ida”

Polscy artyści odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej!

Nasi fi lmowcy zdobyli ponad 2910 nagród, w tym tak prestiżowe jak Oscar – Ida Pawła Pawlikowskiego, 

Srebrny Niedźwiedź na festiwalu w Berlinie – Body/Ciało Małgorzaty Szumowskiej, Srebrny Lampart w Locarno 

– 33 sceny życia Małgorzaty Szumowskiej, czy Nagroda Specjalna Jury w Wenecji – Essential Killing Jerzego 

Skolimowskiego. 

W ostatniej dekadzie polscy artyści otrzymali także 19 nominacji do Europejskich Nagród Filmowych (10 nagród 

EFA) i 9 nominacji do Oscara.

NITROFILM
Filmoteka Narodowa zrealizowała projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych fi lmów fabularnych 

(NITROFILM)”. Dzięki temu powstała, wyposażona w nowoczesny sprzęt, Pracownia Restauracji Taśmy Filmowej, 

w której odbywa się zabezpieczanie wieczyste najcenniejszych archiwaliów ze zbioru polskiej kinematografi i 

okresu przedwojennego.  

43 fi lmy fabularne zostały zdigitalizowane do postaci DPX 4K i otrzymały nowe kopie na taśmie fi lmowej 35 mm.

Pełnej rekonstrukcji poddano 3 tytuły:

•  Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów (Mania. Die Geschichte einer Zigarettenarbeiterin) reż. Eugen 

Illes, Niemcy 1918

•  Pan Tadeusz, reż. Ryszard Ordyński, Polska 1928

•  Zew morza, reż. Henryk Szaro, Polska 1927

Projekt zrealizowano kosztem 19,2 mln zł, z czego 14,7 mln zł stanowiła dotacja unijna.
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23.
Digitalizacja

MKiDN od 2007 r. prowadzi programy umożliwiające dofi nansowanie procesu digitalizacji 

dziedzictwa kulturowego, jak również procesu tworzenia wirtualnych bibliotek i muzeów 

oraz infrastruktury niezbędnej do prowadzenia digitalizacji. 

2007-2009 „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Ministra 
„Dziedzictwo Kulturowe”

2 mln zł (2007, 2008), 10 mln zł (2009)

2011-2015 Program Wieloletni Kultura+, Priorytet „Digitalizacja”

120 mln zł

2011-2012 Program Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Dziedzictwo Cyfrowe”

2 mln zł (2011), 3 mln zł (2012)

2013-2015 Program Ministra „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa 
kulturowego”

ponad 3 mln zł każdego roku.

2010 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby cyfrowe”

4 priorytety (Digitalizacja materiałów bibliotecznych, Digitalizacja zabytków i muzealiów, 
Digitalizacja materiałów archiwalnych, Digitalizacja materiałów audiowizualnych)

20 mln zł

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył pięciu instytucjom funkcję Centrów Kompetencji, 

by zadania związane z digitalizacją zbiorów były realizowane kompleksowo.

• Biblioteka Narodowa – materiały biblioteczne, 

• Narodowy Instytut Audiowizualny – materiały audiowizualne,

• Narodowe Archiwum Cyfrowe – materiały archiwalne, 

• Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – obiekty muzealne, 

• Narodowy Instytut Dziedzictwa – zabytki.

Na ich fi nansowanie przeznaczono ponad 40 mln zł. 
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Biblioteka Narodowa 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA zawiera w chwili obecnej blisko 850 tys. publikacji, w tym rękopisy, 

zabytkowe, współczesne mapy i atlasy, wśród których użytkownik znaleźć może na przykład Kosmografi ę 

Ptolomeusza, najstarsze i najcenniejsze odwzorowanie mapy świata w polskich zbiorach . Na koniec 2015 r. 

łączna liczba udostępnionych w POLONIE publikacji przekroczyć ma 1 milion.

Narodowy Instytut Audiowizualny 
NInA digitalizuje materiały audialne i audiowizualne ze względu na ich szczególną wartość kulturową i społeczną. 

Digitalizacji poddawane są zarówno zasoby własne, jak i te należące do innych podmiotów państwowych oraz 

instytucji publicznych (m.in. zasoby publiczne, będące pod zarządem Polskiego Radia S.A., Telewizji Polskiej S.A.) 

NInA współpracuje z Filmoteką Narodową, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, PWSFTViT, studiami 

fi lmowymi, instytucjami kultury, archiwami.

W stale poszerzanym o nowe treści portalu NINATEKA (www.ninateka.pl) udostępniane są wartościowe materiały 

dotyczące polskiej kultury muzycznej, w tym kolekcje specjalne poświęcone wybitnym polskim kompozytorom 

XX wieku: Witoldowi Lutosławskiemu, Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, Krzysztofowi Pendereckiemu 

i Andrzejowi Panufnikowi. 

NInA na www.ninateka.pl umieściła już ponad 5 tys. materiałów audialnych i audiowizualnych. 

Udostępnia też największą polską internetową bibliotekę multimedialną poświęconą najwybitniejszym postaciom, 

które wpłynęły na historię Polski – Internetowy Polski Słownik Biografi czny (www.ipsb.nina.gov.pl). Serwis 

bazuje na wielotomowym słowniku wydawanym przez PAN oraz bogatych materiałach audiowizualnych. 

W nowej siedzibie NInA w Warszawie użytkownicy mają dostęp do materiałów audiowizualnych zgromadzonych 

przez Instytut. Znajduje się tam ponad 10 tys. materiałów, w których skład wchodzą fi lmy (m.in. Bez znieczulenia 

Andrzeja Wajdy), animacje, dokumenty (np. Joanna Anety Kopacz), rejestracje spektakli (np. Teatru Ósmego 

Dnia), archiwalne programy telewizyjne i radiowe. Serwery Instytutu dysponują 5 petabajtami miejsca. 

Narodowe Archiwum Cyfrowe – zbiory archiwalne
Sieć archiwów państwowych dysponuje udostępnianym i rozwijanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) 

portalem www.szukajwarchiwach.pl oraz serwisem Audiovis. Pod koniec 2014 roku łączna liczba wykonanych 

skanów z zasobów archiwów państwowych osiągnęła wartość blisko 52 milionów, z czego w CRC AP znajdowało 

się ponad 17 mln skanów, a na portalu szukajwarchiwach.pl opublikowano ich ponad 15 mln kopii. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa gromadzi i upowszechnia wiedzę o zabytkach. Najciekawsze projekty to:

•  portal mapowy – geoportal, krajowy węzeł infrastruktury informacji przestrzennej służący publikacji danych 

o zabytkach Polski – www.mapy.zabytek.gov.pl,

•  cumulus – narzędzie do wizualizacji danych/chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego 

– www.cumulus.zabytek.gov.pl,

•  aplikacja mobilna „Zabytki w Polsce” – aplikacja/przewodnik turystyczny po wybranych zabytkach Polski. 

Udostępnianie zasobów poprzez Europeanę
Portal Europeana funkcjonuje jako narzędzie agregujące z dostępem do treści przechowywanych 

we współpracujących instytucjach i stanowi zintegrowany punkt dostępu do cyfrowych zasobów europejskiego 

dziedzictwa kulturowego. Obecnie w Europeanie dostępnych jest 1 858 199 obiektów z Polski, co stanowi 8 miejsce 

według zestawienia krajów, które udostępniają zasoby za jej pośrednictwem.

Projekty digitalizacyjne PW Kultura+

W latach 2011-2015 ogłaszano konkursy na projekty digitalizacyjne dla samorządowych i państwowych instytucji 

kultury oraz archiwów państwowych. W ramach 5 naborów wniosków udało się dofi nansować 

187 projektów. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła ok. 79 mln zł. 
Wśród zrealizowanych w ramach PW Kultura+ projektów znalazło się m.in.:

•  stworzenie Filmoteki Artystycznej MSN: zbioru unikatowych materiałów audiowizualnych (archiwum 

Grzegorza Kowalskiego, Zbigniewa Libery, Józefa Robakowskiego, Firmy Reklama, Eustachego 

Kossakowskiego), realizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

•  zorganizowanie pracowni digitalizacyjnej 3D i projektu mobilnego stanowiska do skanowania rzeźb parkowych 

oraz skanowania obiektów przestrzennych, a także profesjonalnego repozytorium cyfrowego, realizowane 

przez Muzeum Pałac w Wilanowie,

Europejski Kongres Kultury, koncert Penderecki & Greenwood, 2011 r.



•  zorganizowanie nowoczesnej pracowni digitalizacyjnej i digitalizacja najcenniejszych oryginałów 

bibliotecznych ze zbiorów bibliotek publicznych województwa mazowieckiego (inkunabuły, starodruki, 

rękopisy, zbiory ikonografi czne, regionalia, varsaviana, mazoviana) realizowane przez Bibliotekę Publiczną 

m.st. Warszawy,

•  digitalizacja „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” za lata 1925–1938 realizowana przez Wojewódzką Bibliotekę 

Publiczną w Krakowie,

•  digitalizacja akt zespołu Biura Odbudowy Stolicy realizowana przez Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

•  digitalizacja i rekonstrukcja cyfrowa fi lmów: Szwadron i Deja vu (reż. Juliusz Machulski), Dług (reż. Krzysztof 

Krauze), przeprowadzona pod nadzorem twórców, realizowana przez Studio Filmowe ZEBRA,

•  digitalizacja i rekonstrukcja fi lmów Iluminacja (reż. Krzysztof Zanussi), Amator, Krótki fi lm o miłości i Krótki fi lm 

o zabijaniu (reż. Krzysztof Kieślowski), realizowana przez Studio Filmowe TOR,

•  digitalizacja ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego z zasobów archiwów państwowych.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (projekt z III naboru) 

Wilanowskie Muzeum Cyfrowe + (III etap) 

• rozbudowano system informacji przestrzennej 

• szczegółowo opracowano w systemie GIS wystrój:

 •  22 wnętrz najstarszej części pałacu (Gabinet Chiński Króla, Garderoba Króla, Antygabinet 

Królowej, Gabinet Zwierciadlany, Gabinet al Fresco, Sypialnia Króla, Sypialnia Królowej, Pokój 

Cichy, Gabinet Farfurowy, Gabinet o Trzech Oknach, Przedpokój, Pokój Locciego, Gabinet 

z Papugą, Alkowa przy pok. Chińskim, Pokój Chiński z kasetonami, Pokój Chiński z akwarelami, 

Pokój Myśliwski (1), Pokój Myśliwski (2), Aneks przy Pokoju Myśliwskim (2), Sala Uczt, Klatka 

schodowa (N), Klatka schodowa (S)

 •  stworzono opracowanie dekoracji rzeźbiarskiej założenia ogrodowego, polegające 

na digitalizacji, opracowaniu wystroju oraz zbudowano przestrzenną bazę danych tej 

części zasobu. 
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Rzeźba biskwitowa Klęcząca kobieta Wil. 747 z kolekcji muzeum. Trójwymiarowy model wizualizowany w programie Massive z różnymi ustawieniami 
wirtualnego oświetlenia. (Wizualizacja E. Bunsch) (III nabór)

System informacji przestrzennej – wykorzystanie oprogramowania GIS do integracji danych dotyczących różnych aspektów rezydencji wilanowskiej. 
Teren muzeum z podstawowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych budynków. (Wizualizacja M. Przeździęk) (I-III nabór)
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33 archiwa państwowe

3 archiwa centralne

32 pracownie digitalizacyjne 

Na działalność archiwów państwowych z budżetu MKiDN w latach 2008-2015 

przekazano ponad miliard zł.
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wg stanu 
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Archiwa państwowe przechowują, zabezpieczają i udostępniają 

dokumenty o historycznym znaczeniu, stanowiące świadectwo 

dziejów państwa i społeczeństwa polskiego. Ważnym elementem 

ich działalności jest zarządzanie dokumentacją, w tym wytwarzaną 

w postaci cyfrowej. Ponadto archiwa prowadzą szeroką działalność 

popularyzacyjną, edukacyjną i naukową.

Kampania społeczna „Zostań rodzinnym archiwistą”

Od czerwca 2013 r. archiwa państwowe prowadzą kampanię 

społeczną, której celem jest zachęcenie do tworzenia archiwów 

domowych i dokumentowania historii rodziny. Odbywają 

się spotkania, wystawy i warsztaty z prowadzenia badań 

genealogicznych i konserwacji dokumentów. Do czerwca 

2015 r. ponad 5 tys. osób skorzystało z porad udzielanych 

w punktach konsultacyjnych „Archiwa rodzinne” działających 

w 40 miastach Polski.

16 mln skanów rocznie

15 mln skanów dostępnych online 

milion odwiedzin portalu szukajwarchiwach.pl
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W 2013 r. otwarto nowy budynek Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim – pierwszy od ponad 

pół wieku obiekt w Polsce zaprojektowany w celu ochrony obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego. 

Budowa kosztowała 12 mln zł; środki w całości przekazało MKiDN. Do użytku oddano także siedziby archiwów 

państwowych w Radomiu i Zielonej Górze, a prace inwestycyjne trwają w Bielsku-Białej, Białymstoku, Rzeszowie, 

Gdańsku, Krakowie i Bolesławcu.

Nowy budynek Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

Nowe archiwum w Bielsku-Białej

Pracownia digitalizacji w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Pracownia naukowa w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim Nowe archiwum w Radomiu

Nowe archiwum w Zielonej Górze

Digitalizacja zbiorów archiwalnych powoduje konieczność tworzenia nowych przestrzeni do ich przechowywania. 

Centralne Repozytorium Cyfrowe zostało sfi nansowane ze środków MKiDN w ramach Programu Operacyjnego 

„Zasoby cyfrowe” i PW KULTURA+. 

Pracownia digitalizacji w Archiwum Akt Nowych



25.
Promocja polskiej 
kultury za granicą

stro
na 171     |     dział Pro

m
o

cja p
o

lskiej kultury Pro
m

o
cja p

o
lskiej kultury     |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Rok Polski w Izraelu 2008/2009
Od marca 2008 do czerwca 2009 r. Polska prezentowana była w całym Izraelu – od dużych miast po niewielkie 

kibuce. Cykl zainaugurowała premiera opery Madame Butterfl y w reż. Mariusza Trelińskiego w Operze Izraelskiej 

w Tel Awiwie. Ofi cjalne zakończenie – koncert z udziałem Israeli Philharmony Orchestra pod batutą Michała 

Dworzyńskiego – odbyło się natomiast w Teatrze Jerozolimskim. W ciągu 14 miesięcy w 140 wydarzeniach 

w ponad 20 miejscach uczestniczyło ponad 260 tysięcy widzów. Kontakt z polską kulturą miał tym czasie 

co 20. dorosły Izraelczyk. O projektach można było przeczytać i usłyszeć w ponad 1500 relacji medialnych. 

Opera Madame Butterfl y w reż. Mariusza Trelińskiego

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016
Rok 2016 będzie w Polsce rokiem szczególnym – Wrocław będzie nosił tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i na rok 

staje się kulturalnym centrum naszego kontynentu. W tym czasie Polska będzie mieć szansę zaprezentowania 

potencjału kulturalnego nie tylko miasta, ale także regionu i całego kraju. Wrocław będzie promował swój 

potencjał kulturalny na arenie międzynarodowej, korzystając m.in. ze wsparcia ze strony Komisji Europejskiej 

w postaci Nagrody im. Meliny Mercouri. Tytuł stanowi także doskonałą okazję do stworzenia w mieście 

długofalowej strategii rozwoju w oparciu o kulturę. Idea ESK rozwija się nieprzerwanie od 1985 r. i jest obecnie 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Komisji Europejskiej. Kultura jest bowiem doskonałym narzędziem 

do realizacji idei integracji, a projekty realizowane w ramach ESK oddają ducha wspólnoty oraz współistnienia 

różnorodnych kultur w Europie. Wrocław otrzymał tytuł w wyniku konkursu, do którego przystąpiło 11 polskich 

miast. Dwuetapowy proces wyboru w 2011 r. przeprowadziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na projekty, które będą organizowane w ramach sprawowania tytułu ESK, rząd przeznaczy 99 mln zł. 

Uchwałę w tej sprawie przyjęto na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów we Wrocławiu 28 lipca 2015 r.  

Wcześniej rząd przekazał na organizację ESK 20 mln zł.
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Rok Chopinowski 2010   
3600 zagranicznych wydarzeń, wielomilionowa frekwencja oraz znakomite recenzje w światowych mediach 

– to wymierne efekty Roku Chopinowskiego 2010. Poza granicami naszego kraju zorganizowano m.in.: Asia-Pacifi c 

Chopin Competition, Chopin 12 (cykl koncertów w Pałacu Sztuki w Pekinie), Chopin na Expo 2010 w Szanghaju, 

Festiwal młodych pianistów w Tomsku, Festiwal Fryderyk Chopin w Paryżu, 51. Festiwal Chopinowski w Mariańskich 

Łaźniach, Chopin w Czarnej Afryce (Nairobi, Mombasa) oraz Międzynarodowy Konkurs Chopinowski Zatoki 

Perskiej.

Polska! Year 2010
Polska kreatywnym zagłębiem Europy – ogłosiła brytyjska prasa, podsumowując wydarzenia Roku Polskiego 

w Wielkiej Brytanii. Na program realizowany w 30 miastach – od Południowej Anglii po Północną Szkocję 

– złożyło się 250 projektów. 70 wystaw, 80 koncertów, 33 festiwale, po kilkanaście przeglądów fi lmowych, 

spektakli teatralnych, konferencji i seminariów przybliżyło tamtejszej publiczności najciekawsze dokonania 

polskich twórców. Wydarzenia organizowane w najbardziej prestiżowych brytyjskich galeriach, salach 

koncertowych i scenach zgromadziły dwumilionową publiczność.

Rok Miłosza 2011
150 wydarzeń za granicą – m.in. na Litwie oraz w trzeciej ojczyźnie poety – Stanach Zjednoczonych (nowojorskie 

czytania poezji i konferencja organizowana przez University of Illinois w Chicago). Konferencje naukowe i inne 

wydarzenia zorganizowano także we Włoszech, Francji, na Węgrzech, w Rosji, Rumunii, Danii, Holandii, Hiszpanii, 

na Ukrainie i w krajach Ameryki Łacińskiej. W 23 krajach ukazało się około 50 publikacji (tłumaczeń dzieł polskiego 

noblisty). Zniewolony umysł Czesława Miłosza, w tłumaczeniu prof. Yi Lijun oraz prof. Wu Lan, został wybrany 

jedną z 10 najlepszych książek roku 2013 w Chinach. Tak zdecydowało jury Miesiąca Literackiego Shenzen, złożone  

z chińskich dziennikarzy, krytyków literackich i profesorów literatury.

Bruno Schulz 2012
W 2012 r. prowadzone były intensywne działania związane z promocją twórczości Brunona Schulza. W Drohobyczu 

odbył się Festiwal im. Brunona Schulza (konferencja naukowa, panel z udziałem tłumaczy, prezentacje nowo 

wydanych książek oraz publiczna debata młodych pisarzy ukraińskich o dorobku i wpływie Schulza na literaturę 

ukraińską). Część wydarzeń przeniosła się do Lwowa jako program towarzyszący tamtejszym targom książki. 

W Chicago zorganizowano festiwal After Schulz: Polish Literature in the Age of Multiculturalism. Miał on formę 

serii wydarzeń: debat, spotkań literackich i imprez artystycznych, w których udział wzięli najwybitniejsi znawcy 

Brunona Schulza na świecie. 

Klopsztanga. Polska bez granic / Polen grenzenlos – 2012 
Program przedstawiał Niemcom polską kulturę w jej młodym, eksperymentalnym, awangardowym wydaniu.

70 wydarzeń reprezentujących wszystkie dziedziny kultury na koncertach, przedstawieniach, wystawach, 

projekcjach i dyskusjach – odbyło się w dwudziestu miastach Nadrenii Północnej-Westfalii, m.in. w Aachen, 

Kolonii, Bochum, Essen i Dortmundzie. Motywem przewodnim projektu była Klopsztanga, która w śląskim 

dialekcie oznacza trzepak – miejsce magiczne, miejsce spotkań przywołujące wspomnienia z dzieciństwa. 

Olimpiada Kulturalna w Edynburgu 2012
Olimpiada Kulturalna w Edynburgu towarzyszyła igrzyskom odbywającym się w Londynie. Polski udział w tym 

projekcie to: 180 wydarzeń, 10 scen i blisko 30 tysięcy widzów. Dwa najważniejsze festiwale zostały otwarte 

polskimi spektaklami. Awangardowy Fringe Festival rozpoczął Makbet: Kim jest ten człowiek we krwi? Teatru Biura 

Podróży, a najbardziej prestiżowy Edinburgh International Festival zainaugurowany został przedstawieniem 2008: 

Macbeth TR Warszawa. 

Rok Lutosławskiego 2013
Obchody objęte patronatem UNESCO dały świadectwo międzynarodowej pozycji Witolda Lutosławskiego 

jako jednego z najważniejszych twórców muzyki XX wieku. Dzieła polskiego kompozytora zabrzmiały 

w najważniejszych salach koncertowych świata. Poza granicami Polski odbyło się 700 koncertów. Transmisja 

radiowa podczas BBC Proms zgromadziła 2 mln słuchaczy, a cykl wydarzeń Woven Words obejrzało 

22,5 tys. widzów, m.in. w Londynie, Tokio, Modenie, Madrycie, Dreźnie i Berlinie. W światowych mediach 

ukazało się 1200 recenzji i zapowiedzi. 

Polska – Turcja 2014
Okazją było 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Klamrami spinającymi 

program były dwie wystawy historyczne: Polska-Turcja. 600 lat stosunków politycznych i kulturalnych w Muzeum 

Sakip Sabanci oraz Orientalizm w polskim malarstwie, rysunku i grafi ce w Muzeum Pera. Oprócz tego odbyły

 się koncerty, m.in. Sinfonia Varsovia pod batutą Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Efezie i na 

42. Stambulskim Festiwalu Muzycznym, a spektakle TR Między nami dobrze jest i Nosferatu wystawiono 

na 19. Stambulskim Festiwalu Teatralnym. Wydarzenia realizowano także Ankarze, Izmirze oraz Bursie. 

Ponad 100 przedsięwzięć artystycznych zgromadziło ponad 400 tys. widzów.

Projekt Azja  
Celem jest zwiększenie obecności kultury 

polskiej w krajach Azji. W 2010 r. w Chinach 

połączono trzy elementy: Dni Kultury Polskiej 

w Chinach, obchody roku CHOPIN 2010 oraz 

prezentację kultury polskiej w ramach Wystawy 

Światowej EXPO 2010 w Szanghaju. W 2011 r. 

działania skupiały się na Pekinie i Tokio 

– w związku z realizacją Programu Kulturalnego 

Polskiej Prezydencji 2011. Projekt Azja w 2012 r. 

Wystawa Skarby z kraju Chopina w Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie 
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obejmował przede wszystkim działania w Republice Korei. Do najważniejszych wydarzeń w roku 2015 należały: 

wystawa Skarby z kraju Chopina w Muzeum Narodowym w Pekinie oraz ekspozycja najnowszej grafi ki polskiej 

Eye on Poland w Japonii, Korei i Indiach, spektakl Wycinka Krystiana Lupy na festiwalach: Lin Zhaohua i Cao Yu 

w Tianjinie i Pekinie w Chinach, Dziady w reż. Michała Zadary w Beijing People’s Art Theatre w Pekinie, trasa 

koncertowa orkiestry Sinfonia Varsovia w Chinach oraz polski program fi lmowy na Beijing International Film 

Festival.  

Ogólna liczba zgromadzonych widzów w I półroczu 2015 r. – 258,3 tys. osób.

Wydarzenia i projekty

Polska muzyka na BBC Proms 2013

W 2013 r. na największym i najstarszym współczesnym festiwalu muzycznym BBC Proms obchodzona była setna 

rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego – 12 lipca, podczas koncertu inauguracyjnego Stephen Hough i BBC 

Symphony Orchestra pod dyrekcją Sakari Oramo wykonała Wariacje na temat Paganiniego. 

W londyńskiej Royal Albert Hall zabrzmiały też utwory Andrzeja Panufnika, Krzysztofa Pendereckiego i Karola 

Szymanowskiego. 

Pod batutą Anoniego Wita po raz pierwszy na Festiwalu wystąpiła Orkiestra Filharmonii Narodowej. 

I, CULTURE Orchestra (od 2011)

Zespół młodych muzyków z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego powstał jako część programu kulturalnego 

Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i z powodzeniem działa do dziś. Berliner Philharmonie, 

Conservatoire Royal de Bruxelles, Royal Festival Hall w Londynie, Teatro Real w Madrycie – to tylko niektóre z sal, 

w których zagrała I, CULTURE Orchestra. W sierpniu 2011 r. orkiestra zagrała na kijowskim Majdanie, wspierając 

europejskie dążenia Ukrainy.

Prezentacja polskiego teatru w Moskwie 2011

Polska była w 2011 r. gościem specjalnym moskiewskiego festiwalu teatralnego „Złota maska”. Spektakle, 

spotkania z autorami, panele – razem 26 wydarzeń złożyło się na największą dotychczas prezentację polskiego 

teatru w Rosji. 

6 kwietnia 2012 twórcy spektaklu (A)pollonia otrzymali w Moskwie Złotą Maskę za najlepsze przedstawienie 

wystawione w Rosji w 2011 roku. Nagrodę odebrali reżyser Krzysztof Warlikowski, scenografk a Małgorzata 

Szczęśniak oraz Piotr Gruszczyński, który współtworzył tekst sztuki. 

W 2013 r. Instytut Adama Mickiewicza zaprosił do Warszawy najlepsze rosyjskie zespoły teatralne. W ramach 

Festiwalu „DA! DA! DA!” zaprezentowano 11 spektakli z Moskwy i Petersburga.

Rok polskiego designu 2013

To, co najlepsze w polskim wzornictwie przemysłowym zostało zaprezentowane na najważniejszych światowych 

festiwalach: International Contemporary Furniture Fair w Nowym Jorku, London Design Festival, Business 

of Design Week w Hongkongu czy Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie. 

Wystawy Must Have from Poland, Polish Design czy Polska innowacja w Mediolanie udowadniają, że polską 

wizytówką w domenie przemysłów kreatywnych staje się design, a projektowanie w Polsce przeżywa rozkwit. 

Retrospektywa Aliny Szapocznikow w MoMA 2013  

Wystawa Alina Szapocznikow: Sculpture Undone, 1955–1972 w Museum of Modern Art w Nowym Jorku 

prezentowana była od 7 października 2012 do 28 stycznia 2013 r. To pierwsza tak obszerna wystawa polskiego 

twórcy w najsłynniejszym muzeum sztuki nowoczesnej na świecie. Wcześniej prace Aliny Szapocznikow 

prezntowane były m.in. w Brukseli.

Everything Was Forever, Until It Was No More 2013

Monumentalna instalacja Konrada Smoleńskiego na podobieństwo symfonii powtarzała regularnie utwór 

rozpisany na tradycyjne spiżowe dzwony, szerokopasmowe głośniki i inne rezonujące obiekty ulokowane

 w przestrzeni Pawilonu Polskiego. Smoleński reprezentował Polskę podczas 55. Międzynarodowej Wystawy

Sztuki w Wenecji w 2013 r. La Biennale di Venezia należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych 

prezentujących najważniejsze światowe dokonania, projekty i koncepcje w dziedzinie sztuki.

Festiwal Teatralny w Awinionie

Polscy artyści odnoszą także duże sukcesy na Festiwalu Teatralnym w Awinionie. W 2009 r. Krzysztof Warlikowski 

pokazał, jako pierwszy polski twórca teatralny, na głównej scenie Festiwalu – dziedzińcu Pałacu Papieskiego 

(A)Pollonię. W 2013 r. prezentowano na festiwalu Kabaret Warszawski, współprodukowany przez Narodowy 

Instytut Audiowizualny. W 2015 r. Festiwal otworzył Krystian Lupa spektaklem Wycinka (Teatr Polski we Wrocławiu). 

Prezentacje wspierało MKiDN.

Martin Scorsese prezentuje arcydzieła polskiego kina

Retrospektywa zrekonstruowanych cyfrowo arcydzieł polskiego kina zatytułowana Martin Scorsese Presents: 

Masterpieces of Polish Cinema rozpoczęła się 5 lutego 2014 r. w Film Society of Lincoln Center w Nowym Jorku.

W programie znalazło się 21 polskich fi lmów wyselekcjonowanych przez Martina Scorsese, które zostały 

zrekonstruowane cyfrowo w ramach projektu KinoRP: Popiół i diament, Niewinni czarodzieje, Ziemia obiecana, 

Człowiek z żelaza, Wesele Andrzeja Wajdy, Pociąg, Austeria, Matka Joanna od Aniołów, Faraon Jerzego 

Kawalerowicza, Krzyżacy Aleksandra Forda, Przypadek i Krótki fi lm o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego, Barwy 

ochronne, Constans i Iluminacja Krzysztofa Zanussiego, Eroica Andrzeja Munka, Sanatorium pod klepsydrą, 

Rękopis znaleziony Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa, Salto, Ostatni dzień lata Tadeusza Konwickiego oraz 

Trzeba zabić tę miłość Janusza Morgensterna. 

Pokazy odbyły się m.in. w Los Angeles, Waszyngtonie, Chicago, Filadelfi i, a także w Montrealu i Toronto w Kanadzie.
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Działania związane z promocją polskiej kultury poza granicami naszego kraju koordynuje 

w resorcie Departament Współpracy z Zagranicą. Inicjatywy wspierane są przez podległe 

ministerstwu instytucje, z których najważniejsze w tym obszarze zadania realizują: Instytut 

Adama Mickiewicza oraz Międzynarodowe Centrum Kultury. 

Promocja polskiej kultury za granicą to program, którego celem jest umożliwienie prezentacji na arenie 

międzynarodowej najbardziej wartościowych zjawisk polskiej sceny artystycznej. Dzięki dofi nansowaniom MKiDN 

zrealizowano prezentacje spektakli polskich teatrów podczas najbardziej prestiżowych festiwali na świecie, 

wystawy oraz występy naszych artystów na zagranicznych scenach. 

Jego budżet w latach 2008-2015 wyniósł 56,6 mln zł.

Piotr Uklański, Bez tytułu (Solidarność) (2007), Wystawa Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce

Partnerstwo Wschodnie 

Partnerstwo Wschodnie to autorska inicjatywa Polski i Szwecji, która została z sukcesem wprowadzona do systemu stosunków 

zewnętrznych Unii Europejskiej. Odbiorcami projektu są: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina. 

Do głównych celów Programu ds. Kultury Komisja Europejska zalicza wsparcie reformy polityki kulturalnej na szczeblu 



rządowym w państwach PW oraz wzmacnianie regionalnych więzi i dialogu międzykulturowego między UE a regionem PW. 

MKiDN od 2009 r. jest liderem prac IV Platformy Partnerstwa Wschodniego ds. kontaktów międzyludzkich. Dzięki staraniom 

resortu udało sie zapoczątkować udział krajów Partnerstwa Wschodniego w unijnych programach, m. in. Kreatywnej Europie.

Grupa Wyszehradzka Polska prezydencja w V4: 1 lipca 2012 – 30 czerwca 2013 r. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Europy Środkowej to jeden z podstawowych celów, które stawiają sobie 

państwa współpracujące w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ministrowie Kultury Czech, Słowacji, Węgier i Polski każdego roku 

spotykają się, aby identyfi kować istniejące w sektorze kultury problemy i wspólnie wypracowywać ich rozwiązania. 

11-14 czerwca 2013 r. gospodarzem Spotkania Ministrów V4 było Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.  

Ministrowie poznali wyniki konferencji eksperckiej V4 „Budowanie Potencjału Kulturowego – Digitalizacja i Udostępnianie 

Dziedzictwa Kulturowego”, zorganizowanej przez polski resort kultury oraz Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie 

w lutym 2013 r. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie wspólnego komunikatu dotyczącego współpracy kulturalnej między 

krajami V4 na kolejne lata. Poprzednia Prezydencja miała miejsce w latach 2008-2009. Spotkanie Ministrów krajów V4 odbyło 

się w Warszawie (28-29 maja 2009 r.). Mistrowie dyskutowali wtedy na temat kultury w dobie kryzysu ekonomicznego 

i poszukiwali wspólnych rozwiązań wdrażania programów rozwojowych. Spotkanie zwieńczyło przyjęcie wspólnej deklaracji.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)

W 2013 r. Polska przewodniczyła w WIPO regionalnej grupie państw Europy Środkowej i Państw Bałtyckich. 

W obszarze prawa autorskiego Polska miała istotny wkład w przygotowania i negocjacje prowadzące do przyjęcia Traktatu 

z Marrakeszu, zgodnie z którym Państwa-Strony muszą wprowadzić do krajowych regulacji przepisy o dozwolonym użytku 

na rzecz osób niewidomych, tak aby mogli oni w ułatwiony sposób korzystać z krajowych oraz zagranicznych książek i prasy. 

Istotnym osiągnięciem prac Komitetu WIPO ds. prawa autorskiego i praw pokrewnych jest również przyjęcie w 2012 r. 

Traktatu pekińskiego o artystycznych wykonaniach audiowizualnych. Polska podpisała ten traktat w czerwcu 2013 r.   

UNESCO Polska ponownie członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po 37 latach Polska ponownie została członkiem 

Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadła 19 listopada 2013 r. na Zgromadzeniu Ogólnym 

w Paryżu. Dotychczas nasz kraj jako Państwo-Strona Konwencji zasiadał w Komitecie tylko raz, w 1976 r.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO trafi ły w 2013 r. nowe obiekty z Polski: drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim 

regionie Karpat oraz kopalnia w Bochni i wielicki Zamek Żupny (przez poszerzenie wpisu Kopalni Soli w Wieliczce). Były 

to pierwsze wpisy polskich zabytków na Listę UNESCO od 7 lat – ostatnio, w 2006 r., wpisano Halę Stulecia we Wrocławiu. 

ASEM Poznań 2010 / The Asia-Europe Meeting 

4. Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy 9-11 września 2010 r.

„Dziedzictwo wobec wyzwań współczesności” to hasło 4. Spotkania Ministrów Kultury Azji i Europy, które zgromadziło 

rekordową liczbę gości. Do Poznania przybyło 38 delegacji, wśród nich przedstawiciele 36 krajów, m.in.: Chin, Francji, 

Grecji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Japonii, Korei, Niemiec, Tajlandii, Wietnamu i Włoch, a także Komisji Europejskiej oraz 

ASEF. Obradom w 150-osobowym gronie towarzyszył bogaty program kulturalny. 
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Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej 
1 lipca 2011 – 31 grudnia 2011

Polacy to ludzie o niepowtarzalnej fantazji, a nasza kultura, pełna oryginalnych pomysłów i nowatorskich 

rozwiązań, może stanowić bezcenne źródło inspiracji – to przesłanie, które w trakcie półrocznej Prezydencji Polski 

wysyłaliśmy do Europy i świata. Poza wymiarem politycznym, Prezydencja dała nam szansę, by zaprezentować 

światu nowoczesną Polskę. 

Wspólnie z Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Instytutem Adama Mickiewicza, Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego stworzyło program promocji polskiej kultury, jakiego nie było nigdy wcześniej. 

Wydarzenia w kraju i za granicą, opierały się na dorobku wybitnych polskich twórców, łączyły pokolenia, 

podkreślały wagę kultury jako elementu społecznej zmiany. Stworzono dzięki nim obraz dzisiejszej Polski 

– kraju o ogromnej tradycji kulturowej, w którym jest ciągle miejsce na twórczą atmosferę i nowe pomysły. 

1000 projektów artystycznych w kraju 

400 wydarzeń za granicą 

Inauguracja Prezydencji

Warszawa, 1 lipca 2011 r.

Uroczysta premiera opery Karola Szymanowskiego Król Roger w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej 

była ofi cjalną inauguracją Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Na widowni zasiedli prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Pierwszą Damą, premier Donald Tusk, premier Węgier Viktor 

Orban i przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.  Przed spektaklem wystąpienia wygłosili 

szefowie rządów Polski i Węgier, przewodniczący Komisji Europejskiej, szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek 

i szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Przez cały dzień w Warszawie trwały koncerty i uliczne akcje – EUharmonia, EUgeniusz, TrzeciE Ucho i TU 

WARSZAWA – te wydarzenia skupiły 250 artystów oraz wielotysięczną publiczność. W Filharmonii Narodowej 

rozbrzmiała specjalnie skomponowana z tej okazji III Symfonia Pawła Mykietyna – transmitowana w Programie 2 

Polskiego Radia. Transmisję telewizyjną fi nałowego koncertu Tu, Warszawa na Placu Defi lad obejrzało blisko 

900 tysięcy widzów. 

Krajowy Program Kulturalny Polskiej Prezydencji 

Sztuka dla zmiany społecznej / Art for Social Change

Naczelnym przesłaniem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 było hasło Art for Social 

Change / Sztuka dla zmiany społecznej. Realizując to założenie, podkreślano rolę organizacji pozarządowych 

i oddolnych inicjatyw kulturalnych – w wydarzenia zaangażowanych było 170 organizacji partnerskich. 

Była to największa w historii powszechna akcja, prezentująca dorobek kulturowy kraju, zachęcająca 

obywateli do podjęcia roli świadomych uczestników sztuki, znosząca podziały między dyscyplinami artystycznymi, 

wreszcie – będąca impulsem do nawiązywania i podtrzymywania współpracy artystycznej i intelektualnej na arenie 

lokalnej i międzynarodowej.



Europejski Kongres Kultury 

Wrocław, 8-11 września 2011 r.

Europejski Kongres Kultury był najważniejszym punktem Programu Krajowego – we Wrocławiu odbyło się 

13 debat i ponad 100 interdyscyplinarnych projektów, które skupiły ponad 200 tysięcy uczestników. Program 

artystyczny EKK współtworzyło 550 kuratorów i artystów. Do Wrocławia przyjechali m.in.: Mirosław Bałka, 

Andrzej Wajda, Zbigniew Libera, Zygmunt Bauman, Gianni Vattimo, Jan Fabre, Brian Eno, Krzysztof Penderecki, 

Oliviero Toscani, Ryszard W. Kluszczyński, Fatos Lubonja, Jonny Greenwood, Pekka Himanen, Krzysztof Wodiczko, 

Dubravka Ugrešić, Sara Arrhenius, Wiktor Jerofi ejew. Dodatkowo w EKK zaangażowanych było blisko 

100 organizacji pozarządowych z Polski i Europy.

Wydarzeniami artystycznymi, które wzbudziły najwięcej emocji były koncerty Krzysztofa Pendereckiego 

z Aphex Twinem oraz Jonnym Greenwoodem i prezentacja instalacji Mirosława Bałki. 

Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Kultury i Spraw Audiowizualnych

Wrocław, 9 września 2011 r.

Jednym z najistotniejszych wydarzeń wrocławskiego Kongresu było Nieformalne Spotkanie Ministrów Kultury 

krajów Unii Europejskiej, w którym wzięło udział kilkanaście delegacji zagranicznych oraz unijni Komisarze 

Androulla Vassiliou i Michel Barnier. Głównym tematem rozmów była digitalizacja europejskiego dziedzictwa 

kulturowego oraz wynikające z niej wyzwania dla systemu prawnego, zwłaszcza w dziedzinie ochrony 

praw autorskich.

Zagraniczny Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Radzie UE

I, Culture. Made in the EU. Powered by Poland

10 priorytetowych stolic 

(Bruksela, Berlin, Londyn, Kijów, Madryt, Mińsk, Moskwa, Paryż, Pekin, Tokio)

58 wystaw

136 spektakli

99 koncertów

461 projekcji fi lmowych

28 wydarzeń w przestrzeni publicznej

Ponad 1 000 000 odwiedzin portalu culture.pl
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10 stolic, 400 wydarzeń, 19 mln odbiorców – te liczby charakteryzowały Zagraniczny Program Kulturalny 

Polskiej Prezydencji, który przebiegał pod hasłem I, CULTURE. Był to program promocji polskiej kultury za granicą. 

Pozwolił poznać Polskę jako kraj nowoczesny i unikatowy, o bogatej kulturze współczesnej . Podczas Prezydencji 

w europejskich, chińskich i japońskich mediach o polskich wydarzeniach kulturalnych ukazało się ponad 7,5 tys. 

informacji. Portal Culture.pl odwiedziło prawie 1 mln użytkowników z całego świata – jego oglądalność od lipca 

do grudnia 2011 r. zwiększyła się aż sześciokrotnie. Trzon Programu tworzyło 6 fi larów, wśród których były ikony 

współczesnej polskiej kultury: Karol Szymanowski, Stanisław Lem, Czesław Miłosz, oraz:  

• cykl dokumentów Przewodnik do Polaków 

•  interaktywny multimedialny projekt I, CULTURE Puzzle  zrealizowany w 12 stolicach (Berlin, Bruksela, Kijów, 

Kopenhaga, Londyn, Madryt, Mińsk, Moskwa, Paryż, Pekin, Tokio, Warszawa) 

•  międzynarodowy zespół I, CULTURE Orchestra 

Do najważniejszych projektów Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej 
Prezydencji należały wystawy. 

Największą popularnością cieszyła się wystawa Złote Czasy Rzeczypospolitej prezentowana od 2 czerwca 

do 4 września 2011 r. w Pałacu Królewskim w Madrycie. Przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie 

ekspozycję, której najważniejszym eksponatem była Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, zobaczyło 

aż 95 tys. widzów. 

Ponad 50-tysięczną frekwencją może się poszczycić otwarta 23 września 2011 r. w Martin-Gropius-Bau w Berlinie 

wystawa Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce – to pierwsza w dziejach polsko-niemieckich 

stosunków ekspozycja obrazująca historię tysiąclecia naszego sąsiedztwa i kulturowych powiązań. 

Wystawa Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, ponad 50 tys. widzów, Berlin 
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Wystawa The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Polish Art, 18 tys. widzów, Bruksela

Europejski Stadion Kultury/ Wschód Kultury
Największy obecnie – unikatowy w skali całej Europy – projekt kulturalny łączący Polskę i kraje Partnerstwa 

Wschodniego, w szczególności Ukrainę, której udział w każdej edycji był największy. 

Europejski Stadion Kultury

Rzeszów, 12-14 sierpnia 2011 r.

Projekt zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a zrealizowany przez Narodowe 

Centrum Kultury i Miasto Rzeszów. Był odpowiedzią na porozumienie o współpracy między rządami polskim 

i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wsparcie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w ramach 

przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 

Entuzjastyczne recenzje zebrała The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Polish Art. W brukselskiej 

galerii BOZAR zgromadzono ponad 200 prac 35 polskich artystów, m.in. Althamera, Bałki, Sosnowskiej czy Sasnala. 

W Centrum Sztuki Współczesnej Wiels w Brukseli pokazano prace Aliny Szapocznikow, natomiast w prestiżowej 

londyńskiej galerii Whitechapel zorganizowano pierwszą w Wielkiej Brytanii monografi czną wystawę 

Wilhelma Sasnala. 

Wystawa polskiego plakatu w moskiewskim Muzeum Sztuk Plastycznych im. Puszkina zgromadziła 

150 prac podarowanych Muzeum przez kolekcjonera Pawła Ettingera – począwszy od tych tworzonych u schyłku 

XIX wieku przez członków krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” po kompozycje reklamowe 

polskich projektantów XX wieku.

Młodzi polscy i ukraińscy twórcy zrealizowali wspólnie pokazy fi lmów, warsztaty, akcje teatralne oraz w przestrzeni 

miejskiej i performance. 

70 tysięcy uczestników           540 artystów               100 projektów

2,1 widzów transmisji koncertu fi nałowego w TVP 1 oraz ponad 6 mln widzów NTU na Ukrainie.

Na fali tego sukcesu, w 2012 r. do Europejskiego Stadionu Kultury dołączył Lublin. Dwa polskie miasta w pobliżu 

granicy z Ukrainą wspólnie realizowały program nawiązujący zarówno do odbywających się rozgrywek EURO 2012, 

jak i do współpracy kulturalnej obu krajów.

Lublin „Noc Kultury”, 2-3 czerwca 2012 r.

Rzeszów, 29 czerwca-1 lipca 2012

W sumie, na dwuletni program ESK złożyło się łącznie ponad 450 wydarzeń, w których uczestniczyła ponad 

250-tysięczna publiczność. 

Wschód Kultury 

W 2013 r. – po dołączeniu Białegostoku – projekt zmienił nazwę na Wschód Kultury.

Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta: Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania 

środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. 

Program festiwali opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie 

projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych akcji realizowanych przez twórców z krajów 

Partnerstwa Wschodniego.

•  Europejski Stadion Kultury / Rzeszów – wydarzenie stanowiące fuzję muzyki, fotografi i, tańca, teatru 

i literatury.

•  Inne Brzmienia / Lublin – muzycznym propozycjom festiwalu towarzyszą plenery, warsztaty i wystawy 

fotografi czne oraz projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej. Program obfi tuje w wydarzenia dla miłośników 

ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej. 

• I nny Wymiar /Białystok – promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie 

od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. 

Dotychczasowe edycje Wschodu Kultury w liczbach:

2015: 870 artystów z 18 krajów,  146 wydarzeń kulturalnych

2014: 1000 artystów z 32 krajów,  200 wydarzeń kulturalnych, 150 tys. uczestników

2013: 850 artystów z 27 krajów,  160 wydarzeń kulturalnych, 65 tys. uczestników
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27.
Kongresy, 
spotkania, 
wydarzenia

Kongres Kultury Polskiej

Kraków, 23-25 września 2009 r.

Wydarzenie odbyło się w roku wyjątkowym – w którym minęło dwadzieścia lat od zapoczątkowania w kraju 

fundamentalnych zmian ustrojowych, społecznych i cywilizacyjnych oraz pięć lat od wejścia Polski do UE. 

Miało ono na celu podsumowanie zmian oraz debatę nad kondycją kultury i wyzwaniami przed nią stojącymi, 

jak również podjęcie próby zdefi niowania na nowo jej misji. Ważną część obrad stanowiła prezentacja Raportu 

o stanie kultury w dwudziestolecie przemian. 

ASEM POZNAŃ 2010 / The Asia-Europe Meeting 

Poznań, 9-11 września 2010 r.

4. Spotkanie Ministrów Kultury Azji i Europy przebiegało pod hasłem „Dziedzictwo wobec wyzwań 

współczesności”. Wydarzenie zgromadziło rekordową liczbę gości – do Poznania przybyło 38 delegacji, wśród 

nich przedstawiciele 36 krajów, m.in.: Chin, Francji, Grecji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Japonii, Korei, Niemiec, 

Tajlandii, Wietnamu i Włoch, a także Komisji Europejskiej oraz ASEF. Obradom w 150-osobowym gronie 

towarzyszył program kulturalny.

Uczestnicy Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie, 2009 r. 



Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek Polski

Kraków, 12-14 listopada 2014 r. 

Tematami międzynarodowej konferencji były wojenne losy dóbr kultury, dokumentowanie strat, prowadzone 

w tym zakresie badania oraz doświadczenia restytucyjne. Spotkanie współorganizował Wydział Strat Wojennych 

MKiDN. Celem wydarzenia były: zaprezentowanie polskich doświadczeń restytucyjnych na tle polityki 

i prawodawstwa innych państw, popularyzacja wiedzy o utraconym dziedzictwie kulturowym i podniesienie 

świadomości na temat skali polskich strat wojennych. 

I Kongres Muzealników Polskich

Łódź, 23-25 kwietnia 2015 r.

1200 uczestników, 3 dni obrad, 8 uchwał, 12 referatów programowych, 12 dyskusji panelowych. To najważniejsze 

dane I Kongresu Muzealników Polskich, który odbywał się od 23 do 25 kwietnia 2015 r. w Łodzi. Spotkanie miało 

na celu przedstawienie fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy muzealników i wartości zgromadzonych 

muzealiów. Objęło również debaty nad obecną kondycją polskich muzeów i zawodu muzealnika oraz roli, jaką 

spełniają. Kongres miał też podkreślić rolę muzeów w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Bałtyckie Forum Kultury

Gdańsk, 15-18 września 2015 r. 

Główne przedsięwzięcie Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. W ramach Forum odbyły 

się  m.in. Konferencja Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, seria Spotkań Grup Roboczych wszystkich 

głównych organizacji kulturalnych regionu oraz konferencja Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-

-ekonomicznego regionu.
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Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich w Łodzi, 2015 r. Inauguracja Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu, 2011 r.

I Kongres Tańca

Warszawa, 27 -29 kwietnia 2011 r. 

Taniec ma głos! – pod takim hasłem przebiegały obrady kongresu, podczas którego specjaliści dyskutowali 

na temat stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Spektrum tematów panelowych obejmowało 

wszystkie dziedziny, zawody i estetyki taneczne. Głównymi wnioskami ze spotkania były: reforma systemu 

edukacji tanecznej, powołanie specjalnych centrów tańca, ustanowienie Roku Tańca oraz polepszenie pozycji 

zespołów baletowych funkcjonujących teatrach i operach.

Europejski Kongres Kultury 

Wrocław, 8-11 września 2011 r. 

Najważniejsze wydarzenie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. 

13 debat i ponad 100 interdyscyplinarnych projektów skupiło ponad 200 tys. uczestników. Program artystyczny 

współtworzyło 550 kuratorów i artystów. Dodatkowo, w Kongres zaangażowanych było blisko 100 organizacji 

pozarządowych z Polski i Europy. 

Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Kultury 
i Spraw Audiowizualnych krajów Unii Europejskiej

Wrocław, 9 września 2011 r.

W rozmowach wzięło udział kilkanaście delegacji zagranicznych oraz unijni Komisarze Androulla Vassiliou i Michel 

Barnier. Głównym tematem spotkania była digitalizacja europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wynikające 

z niej wyzwania dla systemu prawnego, zwłaszcza w dziedzinie ochrony praw autorskich.

Spotkanie Ministrów Kultury Grupy Wyszehradzkiej (V4)  

Kraków, 11-14 czerwca 2013 r. 

Uczestnicy poznali wyniki konferencji eksperckiej V4 Budowanie Potencjału Kulturowego – Digitalizacja 

i Udostępnianie Dziedzictwa Kulturowego, zorganizowanej przez polski resort kultury oraz Narodowy Instytut 

Audiowizualny w Warszawie w lutym 2013 r. Zwieńczeniem było podpisanie wspólnego komunikatu dotyczącego 

współpracy kulturalnej między krajami V4 na kolejne lata.

NieKongres Animatorów Kultury

Warszawa, 26-28 marca 2014 r. 

Pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury przygotowane pod patronatem honorowym MKiDN. 

Jego uczestnicy rozmawiali o kondycji i roli animacji kultury w Polsce. Ideą spotkania było poszukiwanie nowego 

stylu narracji na ten temat, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego oraz próba przemówienia przez 

animatorów własnym głosem. 

Wydarzeniu towarzyszyły Ogólnopolskie Targi Grantodawców – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. 
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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. 

Od 2008 r. wsparcie otrzymało ponad 4700 wnioskodawców, na dofi nansowanie organizowanych przez nich 

wydarzeń przeznaczono 496 846 000 zł. 

Muzyka

•  Międzynarodowy Festiwal Chopinowski 

w Dusznikach-Zdroju

•  Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

•  Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich 

PROBALTICA w Toruniu 

•  Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” 

w Lublinie

•  Letnia Akademia Muzyczna w Żaganiu

•  Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Raju” 

w Gościkowie-Paradyżu

•  Tansman – Międzynarodowy Festiwal i Konkurs 

Indywidualności Muzycznych w Łodzi

•  Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie

•  Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena 

w Warszawie

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 

„Warszawska Jesień”

•  Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST

•  Muzyczny Festiwal w Łańcucie

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń 

Naszych Korzeni” w Jarosławiu

•  Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej w Hajnówce

•  Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej 

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej GAUDE 

MATER

•  OFF Festival Katowice 

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz w Busku-Zdroju

•  Świętokrzyskie Dni Muzyki w Kielcach 

•  Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 

„Złota Tarka” w Iławie 

•  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

•  Festiwal ETHNO PORT Poznań

Teatr

•  Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG 

– WROCŁAW 

•  Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” 

w Toruniu

•  Międzynarodowy Festiwal „Konfrontacje Teatralne”  

w Lublinie 

•  Krakowskie Reminiscencje Teatralne 

•  Warszawskie Spotkania Teatralne

•  Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek w Opolu

•  Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”

•  Festiwal Teatrów Ożywionej Formy – Maskarada 

w Rzeszowie 

•  Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA 

w Łomży

•  Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP 

w Policznej 

•  Festiwal Szekspirowski w Gdańsku 

•  Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 

INTERPRETACJE w Katowicach

•  Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki 

Aktorskiej

Film

•  Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile(Era) 

NOWE HORYZONTY we Wrocławiu

•  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych CAMERIMAGE w Bydgoszczy 

•  Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI w Kazimierzu 

Dolnym 

•  Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie 

•  Krakowski Festiwal Filmowy

•  Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

•  Festiwal Filmowy w Gdyni

•  Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza 

Ale Kino! w Poznaniu 

Wybrane przykłady:

Ethno Port 2015 w Poznaniu, Noura Mint Seymali Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE 
w Bydgoszczy

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Macbeth-Perceval
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Sztuki wizualne

•  Biennale Sztuki Mediów WRO 

•  Międzynarodowy Festiwalu Designu w Łodzi 

– Łódź Design Festival 

•  Miesiąc Fotografi i w Krakowie

•  ALTERNATIVA w Gdańsku

•  Biennale Ars Polonia 

•  Katowice Street Art Festiwal

•  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej 

inspiracje

•  Grolsch ArtBoom Festival 

•  Graff est – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffi  ti

Taniec

•  Łódzkie Spotkania Baletowe

•  Gdański Festiwal Tańca

•  ciało/umysł – Międzynarodowy Festiwal Tańca 

Współczesnego 

•  Gdański Festiwal Tańca 2009 – Międzynarodowy 

Festiwal Tańca Współczesnego

•  Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”

•  Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Tańca Sic!

•  Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Projekt interdyscyplinarny

•  Festiwal Łódź Czterech Kultur

•  Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

•  Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”

•  MALTA FESTIVAL POZNAŃ 

•  Festiwal ETHNO PORT Poznań

Międzynarodowy Festiwalu Designu w Łodzi – Łódź Design Festival 

 Łódzkie Spotkania Baletowe Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP w Policznej

MALTA FESTIVAL POZNAŃ 
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