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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Finansowanie kultury opiera się w znacznej mierze 

na środkach z budżetu samorządów terytorialnych. 

Ich wydatki na ten cel stanowią corocznie ok. 80% 

ogólnych wydatków publicznych na kulturę. 

Największy udział w samorządowych wydatkach na 

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

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

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

Na podstawie analizy planowanych wydatków 

województw na kulturę w 2015 r. można stwierdzić, 

że średnio największy w nich udział mają muzea 

(27,4%), teatry (26,2%), biblioteki (12,9%) oraz 

fi lharmonie, orkiestry, chóry i kapele (12,6%).

W 2015 r. woj. podkarpackie planuje przeznaczyć na 

kulturę 61,9 mln zł.

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest  resort kultury wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 10 obiektów. 

Koszt tych inwestycji wynosił 110 mln zł, 

a dofi nansowanie – 67,6 mln zł.

Lokalne projekty uzyskały dotacje ministerstwa 

o łącznej wartości 89,9 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.  

Park etnografi czny w Sanoku

Europejski Stadion Kultury, Rzeszów

3. Europejski Stadion Kultury, Rzeszów 2013

Jedna z trzech odsłon organizowanego od 2013 r. festiwalu Wschód Kultury. Celem imprezy jest integracja 

środowiska artystycznego miast Polski wschodniej: Lublina, Białegostoku i Rzeszowa oraz artystów krajów 

Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ideą jest wspólne 

odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. 

Muzycznym propozycjom festiwalu towarzyszą plenery, warsztaty i wystawy fotografi czne oraz projekty 

artystyczne w przestrzeni miejskiej.

Europejski Stadion Kultury to wydarzenie stanowiące fuzję muzyki, fotografi i, tańca, teatru i literatury.

Wschód Kultury jest rozszerzeniem Europejskiego Stadionu Kultury, który w związku z przygotowaniami 

do EURO 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie, a w 2012 r. również w Lublinie podczas 

„Nocy Kultury”. Wpisuje się on w cele zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, Partnerstwa Wschodniego. 

Festiwal jest współorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury, ze wsparciem fi nansowym Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Obiekty kultu religijnego

Dzięki dotacjom dawną świetność 

odzyskały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego.

Blizne, kościół Wszystkich Świętych

Dukla, kościół i klasztor Bernardynów

Jarosław, kościół Benedyktynek

Jarosław, cerkiew grekokatolicka, ikonostas

Kalwaria Pacławska, kościół

Komańcza, klasztor Nazaretanek

Krempna, cerkiew

Przemyśl, kościół Karmelitów

Radruż, cerkiew

Ulucz, cerkiew
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Blizne, kościół Wszystkich Świętych

Dukla, kościół i klasztor Bernardynów

Jarosław, cerkiew grekokatolicka, ikonostas

Komańcza, klasztor NazaretanekDukla, kościół i klasztor Bernardynów

Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki 

i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku

36,5 mln / 26,1 mln zł

Wybrane przykłady:

Zabytki

Na ochronę podkarpackich zabytków MKiDN udzieliło  

234 dotacji. 

Przeznaczyło na ten cel 

34,5 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.

stro
na 4

     |     dział zab
ytki     |    w

o
jew

ó
dztw

o
 p

o
d

karp
ackie     |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

Sanok, Muzeum Historyczne

Narol, pałac Łosiów

Łańcut, zamek i park

Jarosław, kamienica Orsettich



Baranowie 

Sandomierskim

Dąbkowie

Dynowie

Grodzisku Dolnym

Kolbuszowej

Leżajsku

Ropczycach

Rzeszowie

Sanoku

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

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

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

jednocześnie innowacyjne, atrakcyjne projekty dostosowane do potrzeb mieszkańców.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

8,2 mln zł

Benefi cjent: Gmina Ropczyce

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu domu kultury 
w Niedźwiadzie

Kwota dotacji: 700 000 zł

Całkowity koszt zadania: 1 950 000 zł

Rok realizacji: 2012

Na zakres rzeczowy projektu składało się przeprowadzenie 
kompleksowego remontu znajdującego się w fatalnym sta-
nie budynku domu kultury, wraz z modernizacją i adaptacją 
pomieszczeń, wyposażenie obiektu w nowy sprzęt (nagła-
śniający, oświetleniowy, multimedialny, komputerowy i itp.) 
oraz zagospodarowanie otoczenia budynku celem dostoso-
wania go do obecnych potrzeb i rozszerzenia oferty kultu-
ralnej placówki. Sytuacja opisana przez wnioskodawcę przed 
realizacją inwestycji: Obecnie dzieci i młodzież, a także cała 
społeczność Niedźwiady (licząca 2688 mieszkańców –naj-
większe sołectwo na terenie gminy Ropczyce) nie ma odpo-
wiedniego miejsca, gdzie mogłaby się spotkać i spędzić swój 
wolny czas. Brak jest obiektu, który umożliwiałby różnorodne 
formy aktywności i zagospodarowania wolnego czasu, czy to 
dzięki dobrze wyposażonej świetlicy młodzieżowej, kółkom 
zainteresowań, czy kafejce internetowej. Sytuacja ta w dużym 
stopniu hamuje rozwój życia mieszkańców Niedźwiady i okolic 
w sferze społeczno-kulturalnej oraz wpływa na powstawanie 
i pogłębianie się różnic rozwojowych pomiędzy obszarami 
wiejskimi a miastem. Filia Domu Kultury w Niedźwiadzie jest 
jedyną instytucją kulturalną na terenie południowej części 
gminy Ropczyce, obejmującą obszarem oddziaływania miej-
scowości: Niedźwiadę, Łączki Kucharskie oraz Małą, które 

Zdjęcia sprzed remontu

Zdjęcia po remoncie

Wyremontowane placówki znajdują się w:Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków jest 

celem funkcjonującego w ramach Programów Ministra 

od 2012 r. Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 

32 podkarpackie placówki otrzymały na ten cel 

5 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy, głównie 

mniejszych miejscowości, zyskali dostęp do edukacji 

kulturalnej i artystycznej w przyjaznych użytkownikom 

obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

zamieszkuje łącznie blisko 5,5 tys. mieszkańców. Dzięki prze-
prowadzonej modernizacji, spełniający rolę wielofunkcyjnego 
i lokalnego centrum kultury obiekt Domu Kultury w Niedźwia-
dzie, oferujący wielorakie usługi i produkty, stał się alternatywą 
dla społeczeństwa poszukującego nowych form działalności 
kulturalno-edukacyjnej, obszarem mogącym zostać platformą 
dla rozwoju społecznego oraz miejscem w którym można za-
gospodarować wolny czas.

Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy 

ul. Grodzkiej w Przemyślu

Na cele biblioteki publicznej zrewitalizowany został 

zabytkowy kompleks powojskowy. Prace budowlane 

przeprowadzone zostały w Budynku Głównym, Dobu-

dówce i  Bramie Rycerskiej. Zagospodarowano również 

przyległy teren. 

Koszt 10,2 mln zł
Dofi nansowanie 1 mln zł

Biblioteki

Dzięki temu 143 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 9,3 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 161 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 420 tys. książek. 

Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 85 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 448 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 11 placówek kosztem 4,8 mln zł unowocześniono na wzór 

skandynawski i zachodnioeuropejski.
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W sumie, na rozwój infrastruktury 

lubuskich bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

7,8 mln zł

Boguchwała

Bojanów

Cieszanów

Grodzisko Dolne

Lubaczów

Narol

Sanok

Trzebownisko

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale

Kwota dofi nansowania 905 365 zł

Do wyremontowanych bibliotek zapraszają:



Muzea

Inwestycje przeprowadzone w muzeach dzięki wsparciu środków europejskich są warte 73 mln zł, 

z czego dofi nansowanie wynosi 41,5 mln zł.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji, 

podkarpackie muzea otrzymały od 2008 r. 
4,2 mln zł

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, podkarpackie  placówki przechodzą 

remonty i modernizacje, powstają także nowe muzea.

Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w parku etnografi cznym w Sanoku

20,7 mln zł / 11,6 mln zł

Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części 

miasta Sanoka

9,7 mln zł / 819,5 tys. zł 

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy 

atrakcją turystyczną regionu 

10,2 mln zł / 6,8 mln zł 
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Rewitalizacja zabytkowych budynków Maneżu, Kasyna 

i Storczykarni

23,6 mln zł / 9 mln zł

Prace remontowo-konserwatorskie oraz cyfryzacja 

zasobów

18,8 mln zł / 13 mln zł 

Muzeum-Zamek w Łańcucie, jako instytucja współprowadzona przez MKiDN, otrzymało 

od 2008 r. dotacje w łącznej kwocie 31,9 mln zł.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Arboretum i Zakład Fizjografi i w Bolestraszycach

Sztuki wizualne na festiwalu ogrodów w Arboretum

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Międzynarodowy konkurs AUTOPORTRET 

Made in Poland – organizacja wystawy czasowej

Wystawa „Stefan Norblin (1892-1952) – artysta 
wszechstronny”

„Przestrzeń interaktywna”– modernizacja wystawy 
stałej

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku

„Wizyty Artystyczne II”

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Organizacja wystawy czasowej „Szlakami 
Huculszczyzny”

Modernizacja ekspozycji stałej Muzeum Rzemiosła 
w Krośnie

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Chleby Europy. Wartość kulturowa chleba w cywilizacji 
europejskiej

Organizacja wystawy międzynarodowej – „Wota 
Europy”

Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Wystawa „Jeden dzień z życia Mielca. Portret miasta 
dekady sukcesu”

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka

Muzeum-Zamek w Łańcucie

System stacjonarnych audio-przewodników



Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

Od 2008 w woj. podkarpackim powstały: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim

Liceum Plastyczne w Lesku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni

Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu

Szkoła Muzyczna I stopnia w Rymanowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze

Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruchniku
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej 

„Pieśń Naszych Korzeni”

505 tys. zł
Odbywający się corocznie w Jarosławiu, cieszący się dużym 

uznaniem publiczności i krytyków, międzynarodowy 

festiwal muzyki dawnej i tradycyjnej. Odbywają się tutaj 

nie tylko prezentacje światowych trendów w tych nurtach, 

w wykonaniu znakomitych artystów, przedstawicieli 

różnych kultur i religii z całego świata, ale także muzyczne 

eksperymenty, prawykonania wielu wybitnych dzieł, 

premiery, a muzyka dawna jest traktowana także jako pole 

odkryć i współczesnej, artystycznej kreacji. Specyfi czna 

forma wspólnych działań artystów i uczestników zachęca 

do aktywnego, a nie tylko konsumpcyjnego, uczestnictwa 

w kulturze. Mają tu miejsce także spotkania, debaty, 

seminaria, panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy. 

Prezentacje koncertowe służące popularyzacji i zachowaniu 

dziedzictwa kultury muzycznej stanowią punkt wyjścia do 

działań praktycznych, odbywających się przy intensywnym 

udziale publiczności. 

muzyka

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 roku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wydarzenia 

artystyczne” dofi nansowanie otrzymało 155 projektów na łączną kwotę 7 489 205 zł.

Pieśń naszych korzeni 04. Marcel Peres

Szkoły artystyczne 
i uczelnie
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad szkolnictwem artystycznym 

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

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

obiektów na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie są systematycznie remontowane i wyposażane 

w nowoczesny sprzęt, zarówno dzięki dotacjom unijnym, jak i z budżetu resortu.

Na projekty infrastrukturalne 

podkarpackie szkoły od 2008 r. 

otrzymały od resortu kultury 

12,3 mln zł

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona 

Brzewskiego w Łańcucie

dofi nansowanie: 240 tys. zł
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dofi nansowane przez MKiDN

Muzyczny Festiwal w Łańcucie

1,1 mln zł
Jeden z najstarszych polskich festiwali o randze 

międzynarodowej i ugruntowanej pozycji. Założeniem jest 

prezentacja spektrum rodzajów i gatunków muzycznych, 

poprzez recitale, koncerty kameralne i inne formy 

muzyczne. Organizując koncerty plenerowe, organizatorzy 

dają możliwość udziału w wydarzeniu kilkutysięcznej 

publiczności. Obecność artystów o światowej sławie 

sprawia, że impreza jest świętem muzycznym. 
54. Muzyczny Festiwal w Łańcucie (2015) – opera komiczna Napój miłosny, 
archiwum

Festiwal Teatrów Ożywionej Formy – Maskarada

558 tys. zł

Festiwal spektakli wykorzystujących ożywioną formę 

jako podstawowy środek ekspresji. Program powstaje na 

podstawie propozycji aktorów Maski i zawiera najciekawsze 

realizacje z ostatnich sezonów, uzupełnione o wybitne 

wcześniejsze spektakle nieprezentowane na Podkarpaciu. 

W programie znalazły się przedstawienia obrazujące 

różnorodność gatunków teatru formy: prapremiery, sztuki 

współczesne i spektakle w twórczy sposób interpretujące 

klasykę. Maskarada ma na celu promocję współczesnej 

dramaturgii i teatru formy, przełamanie stereotypu teatru 

formy jako teatru dla dzieci i zaprezentowanie w Rzeszowie 

wybitnych spektakli z Polski i zagranicy.

teatr 

Maskarada, Maszyna do opowiadania bajek, Teatr Pinokio, najlepszy 
spektakl dla dzieci



Baranów Sandomierski: 

Festiwal Dziecko w Folklorze

Bukowsko: 

„Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych”

Chwałowice: 

Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych „TURKI 2014”

Dębica: 

„Rozmyślania o Panu Herbercie”

Dynów: 

Tam, gdzie jeszcze pieją koguty: etnoperformans weselny

Grodzisko Dolne: 

Spotkajmy się na radosnym Rynku – Festiwal Wielu Kultur 
w Radomyślu Wielkim

Iwonicz-Zdrój: 

Międzynarodowy Festiwal im. Księcia Michała Kleofasa 
Ogińskiego 

Jarosław: 

„U wrót doliny” – Spotkania z Poezją Zbigniewa Herberta 

Jasło: 

Całe Jasło czyta dzieciom 

Festiwal 4 Pory Literatury

Festiwal Poezji i Prozy 

Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa, 
festiwal literacki

Plenerowe Warsztaty Artystyczne – „Podkarpackie Impresje”

Twórcy i Słowa – jasielskie spotkania z literaturą 

Kamień: 

Międzynarodowy Festiwal Gry na Harmonijkach Ustnych

Kolbuszowa: 

Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki 

Krosno: 

Festiwal Teatrów Młodzieżowych INNY

Leżajsk: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

Spotkanie Trzech Kultur

Lubaczów: 

Regionalny przegląd zespołów folklorystycznych 
i tradycyjnych portraw Podkarpacia

Łańcut: 

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Z. Brzewskiego
w Łańcucie

Mielec: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

Narol: 

Festiwal NAROL.ARTE im. Pana, Wójta i Plebana 

Nowa Dęba: 

Festiwal muzyki kameralnej i organowej Margaritae Baroci

Olszanica: 

Bieszczadzkie lato z książką

Przemyśl: 

Festiwal Przemyska Wiosna Poetycka „Rozczytany Przemyśl” 

Festiwal Teatralny „Przemyska Jesień Teatralna” 

Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato 

Przemyska Jesień Muzyczna

Eden czytelników: „Zaczynamy od bajek”

Ropczyce: 

Skarby Ziemi Ropczycko-Sędziszewskiej 

Rymanów: 

„Wakacyjne koncerty muzyki klasycznej”

Sanok: 

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez 
granic” 

Strzyżów: 

Muzykalia łańcuckie

Tarnobrzeg: 

Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces”

Tyrawa Wołoska: 

„Eurokarpacki Kulturalny Tabor Pasterski”

Wielopole Skrzyńskie: 

„Powróciłem tu” – obchody 100 rocznicy urodzin Tadeusza 
Kantora 

Wyszatyce: 

Sztuki wizualne na festiwalu ogrodów w Arboretum
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Wybrane wydarzenia kulturalne w regionie:

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

Okładka: Park etnografi czny w Sanoku


