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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę zabytków w woj. opolskim 

MKiDN udzieliło 110 dotacji. 

Przeznaczyło na ten cel 

24,5 mln zł. 

Filharmonia Opolska

110 dotacji

24,5 mln zł
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Nysa, Pałac Biskupi (muzeum miejskie)

Paczków, mury

Otmuchów, zamek

Finansowanie kultury opiera się w znacznej mierze 

na środkach z budżetu samorządów terytorialnych. 

Ich wydatki na ten cel stanowią corocznie ok. 80% 

ogólnych wydatków publicznych na kulturę. 

Największy udział w samorządowych wydatkach na 

kulturę mają gminy (wg GUS, w 2013 r. było to 44%), 

następnie: miasta na prawach powiatu (ok. 36%), 

województwa (ok. 19%) oraz powiaty (ok. 1%). 

Na podstawie analizy planowanych wydatków 

województw na kulturę w 2015 r. można stwierdzić, że 

średnio największy w nich udział mają muzea (27,4%), 

teatry (26,2%), biblioteki (12,9%) oraz fi lharmonie, 

orkiestry, chóry i kapele (12,6%).

W 2015 r. woj. opolskie planuje przeznaczyć na kulturę 

20,2 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

Na opolszczyźnie, lokalne projekty w latach 2008-2015 

uzyskały dotację resortu o łącznej wartości 

35,2 mln zł.  Dzięki temu od lat organizowane 

są popularne festiwale, przeglądy, koncerty, warsztaty 

i wystawy. Przeprowadza się także remonty szkół 

artystycznych, bibliotek, domów kultury, kin czy 

teatrów, a obiekty zabytkowe odzyskują dawny blask.  

Ze środków europejskich, których operatorem jest  

ministerstwo kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 3 opolskie obiekty. Koszt tych inwestycji 

wynosił 70,7 mln, z czego dofi nansowanie 

stanowiło ponad 31 mln zł.

Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich – kościołów, pałaców, 

zamków czy kamienic. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów, a więc ich 

ratowania, a nie tylko poprawiania wyglądu.



Kościoły

Dzięki dotacjom zabytkowe obiekty 

kultu religijnego odzyskały dawną 

świetność

Wybrane przykłady:

Baborów, kościół św. Józefa, drewniany, XVIII w.

Czarnowąsy, ołtarz główny w kościele św. Norberta

Głogówek, kolegiata św. Bartłomieja

Małujowice, wnętrze kościoła św. Jakuba

Nysa, kościół św. Jakuba

Opawica, ambona w kształcie łodzi

Otmuchów, kościół św. Mikołaja i św. Franciszka 

Ksawerego, fasada

Pokój, Kościół ewangelicko-augsburski

Ścinawa Nyska, kościół fi lialny

Biblioteki

Dzięki temu 38 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył prawie 4 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 68 placówek. 

Dzięki dotacjom na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 170 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 55 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 274 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 3 placówki zmieniły się w nowoczesne miejsca na wzór 

takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Koszt inwestycji 

wyniósł 3 mln zł.
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W sumie, od 2008 r. na rozwój 

infrastruktury opolskich 

bibliotek MKiDN przekazało 

dotacje w wys. 3,8 mln zł

Ścinawa Nyska, sgrafi tta na wieży

Głogówek, polichromie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku

Do wyremontowanych bibliotek zapraszają: 

Głogówek

Kiełczygłów

Krapkowice



Domy kultury
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Domy kultury za pomocą swoich działań aktywizują społeczność lokalną i stanowią miejsce 

integracji wszystkich jej grup. Stwarzają możliwości edukacji kulturalnej i kształcą postawy 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pielęgnują tradycje oraz kulturę regionu, wdrażając 

jednocześnie innowacyjne, atrakcyjne projekty dostosowane do potrzeb mieszkańców. 

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków stanowi cel funkcjonującego w ramach Programów Ministra od 2012 r.  

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 7 placówek na Opolszczyźnie otrzymało dofi nansowanie w wysokości 

500 tys. zł. Pomogło im to zmienić się w nowoczesne ośrodki kultury. Dzięki temu głównie mieszkańcy 

mniejszych miejscowości uzyskali dostęp do edukacji kulturalnej i artystycznej w zmodernizowanych, przyjaznych 

obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wyremontowane placówki znajdują się w: Gogolinie, Opolu i Strzelcach Opolskich.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury w opolskiem 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 783 tys. zł

Benefi cjent: Strzelecki Ośrodek Kultury

Nazwa zadania: Remont i modernizacja Strzeleckiego Ośrodka 

Kultury wraz z zakupem wyposażenia

Kwota dotacji: 130 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 470 tys. zł

Rok realizacji: 2014

Zadanie obejmowało remont kawiarenki artystyczno-literackiej 

wraz z zakupem sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego, po-

zostałego jej wyposażenia oraz zabudowy. Przeprowadzono także 

modernizację obiektu pod kątem likwidacji barier architektonicz-

nych, dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomysł stworzenia wielofunkcyjnej kawiarenki artystyczno-lite-

rackiej z częścią ekspozycyjno-galeryjną w siedzibie Strzeleckiego 

Ośrodka Kultury zrodził się w wyniku przeprowadzonego wśród 

mieszkańców miasta sondażu, który ujawnił potrzebę stworzenia 

„tętniącego życiem” centrum aktywności lokalnej. Do tego celu 

postanowiono zaadaptować oddane w roku 2002 Centrum Infor-

macji, w którym mieściła się kawiarenka internetowa. Nowopow-

stała kawiarenka służy szerokiemu gronu odbiorców jako miejsce 

spotkań z kulturą (mini koncerty, mini recitale, kameralne imprezy, 

wernisaże i wystawy plastyczne i fotografi czne, spotkania autor-

skie), edukacji w zakresie nowoczesnych technologii oraz innych 

inicjatyw oddolnych mieszkańców. Realizacji tych inicjatyw służy 

dynamiczna scena mobilna oraz poszerzenie powierzchni wysta-

wowej poprzez zakup dodatkowych systemów ekspozycyjnych.

Kawiarenka przed remontem

Kawiarenka po remoncie

Muzea 

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

a także pomoc w ich dostosowaniu do potrzeb i wymagań współczesnego odbiorcy. 

Wykorzystując dotacje przekazywane przez resort, placówki przechodzą remonty i modernizacje.

Na wsparcie 12 wydarzeń muzealnych i wystaw w województwie opolskim MKiDN przeznaczyło 772 500 zł. 

Do Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – instytucji współprowadzonej przez MKiDN, Urząd Marszałkowski 

województwa opolskiego i Starostwo Powiatowe w Brzegu – trafi ło 11,4 mln zł.

Dzięki dotacjom z budżetu 

Programów Ministra na poprawę 

infrastruktury i zakup kolekcji 

opolskie muzea otrzymały od 

2008 r. prawie 810 tys. zł
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Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu



Remont Amfi teatru Tysiąclecia 

Dzięki realizacji projektu powstało Narodowe Centrum 

Polskiej Piosenki: wyremontowano widownię i scenę, 

wybudowano zadaszenia, pomieszczenia reżyserskie 

i zaplecze oraz zakupiono nowoczesny sprzęt 

multimedialny.

31,8 mln zł / 11,8 mln zł

Rozbudowa Filharmonii Opolskiej

Budynek powiększył się o dodatkowe powierzchnie 

na garderoby i pokoje ćwiczeń dla muzyków, 

taras połączony z istniejącą galerią umożliwiający 

organizowanie koncertów kameralnych oraz 

dwupoziomowy taras przy kawiarni, gdzie odbywają się 

letnie koncerty plenerowe. Wyremontowano również 

zawilgocone pomieszczenia przyziemia i piwnic, 

dzięki czemu zyskano pomieszczenia magazynowe. 

Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

32,3 mln zł / 20 mln zł

Szkoły artystyczne i uczelnie

Na projekty infrastrukturalne 

opolskie szkoły artystyczne 

od 2008 r. otrzymały 

od resortu kultury ponad 

1,2 mln zł

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad szkolnictwem artystycznym 

wszystkich szczebli i uczelniami artystycznymi. Ich sukces dydaktyczny i kulturotwórczy zależy 

w dużej mierze od prowadzonych inwestycji budowlanych, których celem jest stworzenie 

obiektów na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie szkoły i uczelnie artystyczne są systematycznie 

rozbudowywane, remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt.
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Teatry

Ponad 17 mln zł kosztował remont Teatru Lalki 

i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, z czego 

prawie 7 mln zł stanowiło dofi nansowanie unijne. 

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.

W ramach Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury opolskich 

teatrów przekazano dotacje 

w wysokości 650 tys. zł

25. Jubileuszowy Międzynarodowy Kurs 

Muzyczny w Opolu

dofi nansowanie: 25 000 zł



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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muzyka teatr

Międzynarodowy Festiwal DRUM FEST

405 tys. zł 

Prestiżowe i unikatowe na skalę Europy wydarzenie 

muzyczne. Wyjątkowe święto artystyczne promujące 

współczesną muzykę, w której perkusja pod 

różnymi postaciami odgrywa główną rolę. Festiwal 

charakteryzuje różnorodność prezentowanych form 

artystycznych i gatunków muzycznych. Poziom 

artystyczny gwarantują najwyższej klasy muzycy, 

głównie z zagranicy.

Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”

1,8 mln zł 

Doroczny festiwal teatralny,  którego ideą jest 

prezentacja i popularyzacja twórczego dialogu 

pomiędzy tradycją a nowoczesnością, współczesną 

stylistyką i różnorodnością dyskursów w inscenizacji 

i interpretacji polskiej klasyki teatralnej. 

Wydarzenie ma charakter konkursu, w ramach którego 

ocenie poddane zostają najbardziej wnikliwe 

– w sensie artystycznym, fi lozofi cznym 

i intelektualnym – spektakle interpretujące polską 

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek

600 tys. zł 

Impreza mająca na celu przegląd twórczości teatrów 

lalek, prezentację najciekawszych wydarzeń 

w dziedzinie sztuki lalkarskiej oraz konfrontację 

i ocenę artystyczną jej twórców.

Podczas Festiwalu przyznawane są nagrody 

w kategoriach: reżyseria, scenografi a, muzyka, 

sztuka aktorska, prapremierowe wystawienie tekstu 

dramatycznego oraz Nagroda Główna za najlepszy 

spektakl. Festiwal składa się z części konkursowej 

i bloku imprez towarzyszących.

klasykę, jak również przedstawienia oparte na 

współczesnych adaptacjach klasyki, także tych które 

podejmują z nią dialog, a nawet piszą ją od nowa. 

Festiwal skierowany do szerokiego kręgu odbiorców 

stanowi wydarzenie wspólnotowe w skali lokalnej 

społeczności i kulturotwórcze w skali ogólnopolskiej. 

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”. 

Drumfest Konfrontacje Teatralne„Liściki na wiatr”

W województwie opolskim dofi nansowanie 

otrzymały 52 projekty na łączna kwotę: 

3 924 908 zł



Głogówek: 

Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena 

„Beethoven – Chopin” 

Głogówecki Festiwal im. Ludwiga van Beethovena 

„Beethoven – Chopin” 

Głuchołazy: 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej KROPKA 

Góra św. Anny: 

Warsztaty artystyczne dla młodzieży 

Kędzierzyn-Koźle: 

„Nie tylko czytamy – kędzierzyńsko-kozielskie 

spotkania z literaturą i sztuka” 

Festiwal Uwaga – czytam! 

Wokół dziecka. Animacja czytelnictwa 

w Kędzierzynie-Koźlu 

Lasowice Wielkie: 

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury 

Namysłów: 

„Klan przyjaciół książek” – Wędrujące spotkania 

z autorami książek

Nysa: 

Literackie poranki

Opole: 

Biennale Ars Polonia

Jubileusz 60-lecia Filharmonii Opolskiej im. Józefa 

Elsnera w Opolu

Festiwal „Śląskie Lato Muzyczne”

„Kolbergiada” – Miesiąc Oskara Kolberga w Opolu

Dni Książki Śląskiej

IV Zaduszki Jazzowe „Tribute to Fryderyk Chopin”

Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:
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Wykorzystane w publikacji fotografi e pochodzą z archiwum MKiDN i instytucji podległych resortowi. 

Okładka: Filharmonia Opolska


