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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp
Wschód Kultury/
Inny Wymiar
Białystok
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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. podlaskie planuje przeznaczyć na kulturę 

53,1 mln zł.
Lokalne projekty w latach 2008-2015 uzyskały dotacje 

ministerstwa o łącznej wartości 50,9 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.  

Do instytucji państwowych i współprowadzonych przez 

MKiDN trafi ło 59,1 mln zł, są to: 

Opera i Filharmonia Podlaska „Europejskie Centrum Sztuki”

Teatr „Wierszalin” w Supraślu

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” 

w Sejnach

Dom Pracy Twórczej w Wigrach (do 2012 r.)

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 10 obiektów. Koszt tych inwestycji wynosił 

242,5 mln zł, a dofi nansowanie 151,6 mln zł. 

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
Białystok – Miasto Dobrej Muzyki

Jedna z trzech odsłon Wschodu Kultury – festiwalu organizowanego od 2013 r. Celem Innego 

Wymiaru jest integracja środowiska artystycznego miast wschodniej Polski: Białegostoku, Lublina 

i Rzeszowa oraz artystów krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, 

Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Ideą imprezy jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne 

w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. Muzycznym propozycjom 

festiwalu towarzyszą pokazy fi lmów, spektakle, plenery, warsztaty i wystawy fotografi czne 

oraz projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej.

Inny Wymiar prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę 

dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, 

Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie 

ukazując dokonania współczesne, łączy historię z nowoczesnym działaniem artystycznym. 

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. 



Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

„Na dziejowym trakcie” – stała wystawa historyczna 

w Muzeum Okręgowym w Suwałkach 

Wystawa malarstwa, publikacja katalogu 

i przygotowanie sesji naukowej

Wystawa czasowa: „Ola z ulicy Krzywej w Suwałkach. 

Opowieść o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich”

Stowarzyszenie „Wizna 1939”

„Nie tylko polskie Termopile... Wizna w latach 

1939-1945”

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 

w Ciechanowcu

Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa 

w Ciechanowcu

Stowarzyszenie „Uroczysko” w Supraślu

Podlaski Festiwal Kultur
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Obiekty kultu religijnego
Dzięki dotacjom do świetności 

przywrócone zostały zabytkowe 

obiekty kultu religijnego

Wybrane przykłady:

Boćki, kościół św. Antoniego

Kruszyniany, meczet

Sejny, bazylika i klasztor podominikański

Supraśl, monastyr prawosławny

Klasztor męski zwiastowania NMP – rewitalizacja części 

zabytkowych pomieszczeń klasztornych na potrzeby 

turystyczne – część programowa Akademii Supraskiej 

10,9 mln zł / 1,6 mln zł

Zabytki

Na ochronę podlaskich zabytków MKiDN udzieliło

54 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

12,8 mln zł. 

Choroszcz, pałacyk Branickich Tykocin, kościół św. Trójcy

Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich – kościołów, pałaców, 

zamków czy kamienic. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów, a więc ich 

ratowania, a nie tylko poprawiania wyglądu. 
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Muzea

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury podlaskie muzea 

otrzymały od 2008 r. 2,3 mln zł

Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

4,1 mln / 628 tys. zł

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

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

Wykorzystując dofi nansowanie przekazywane przez resort, placówki przechodzą remonty 

i modernizacje.



Wyremontowane ośrodki znajdują się w: 

Białymstoku Dobrzyniewie Dużym

Hajnówce Turośli

Domy kultury
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Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków 

jest celem funkcjonującego od 2012 r. w ramach 

Programów Ministra Priorytetu Infrastruktura domów 

kultury. 14 podlaskich placówek otrzymało na 

ten cel 2,2 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy, 

głównie mniejszych miejscowości, zyskali dostęp 

do edukacji kulturalnej i artystycznej w przyjaznych 

użytkownikom obiektach, wyposażonych 

w nowoczesny sprzęt.

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury na Podlasiu MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

3 mln zł

Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie 

– rewitalizacja zabytkowego zespołu dworskiego

6,4 mln zł / 4,7 mln zł

Benefi cjent: Gmina Turośl

Nazwa zadania: Remont centrum edukacji kulturalnej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli

Kwota dotacji: 200 000 zł

Całkowity koszt zadania: 235 000 zł

Rok realizacji: 2014

Celem zadania było przywrócenie funkcjonowania Centrum Edu-

kacji Kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli zlokalizowa-

nego w wiatraku. Obiekt wymagał kapitalnego remontu. Ze wzglę-

du na zły stan techniczny musiał zostać wyłączony z eksploatacji. 

Założono zachowanie możliwie jak najwięcej elementów oryginal-

nych obiektu. Realizacja zadania umożliwiła przywrócenie zajęć dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promujących i krzewiących kur-

piowską kulturę i sztukę ludową. W wiatraku odbywają się na nowo 

zajęcia z poznawania technik wyrobu rękodzieła ludowego, warsz-

taty plenerowe dotyczące ginących zawodów (bursztyniarstwo, 

ozdoby chat wiejskich na Kurpiach, kurpiowska palma i pisanki, ob-

róbka lnu, haft i koronka, garncarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo, 

rzeźba i zabawki z drewna, wyroby z wosku), a także konkursy wie-

dzy o regionie. W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Turośli po-

nownie uzyskał dofi nansowanie na prace remontowe, które zloka-

lizowane są w jego głównej siedzibie, mieszczącej się w spichlerzu 

z I połowy XX wieku. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Centrum kultury

Centrum edukacji

Utworzenie Centrum Etnografi czno-Ekumenicznego 

w Dubinach

2 mln zł / 958 tys. zł

Budowa Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej 

w Kruszynianach

5,4 mln zł / 250 tys. zł

Białostocki Ośrodek Kultury na termomodernizację 

siedziby uzyskał od MKiDN dofi nansowanie w wysokości 

100 tys. zł. Obiekt został docieplony, zyskał nową ko-

lorystykę elewacji oraz wysokiej klasy stolarkę okienną 

i drzwiową. Wcześniej, dzięki 181 tys. zł przekazanych 

przez resort, w placówce zakupiono wyposażenie do 

edukacji i animacji kultury. Projekt zakładał wyposażenie 

ośrodka w nowoczesny, innowacyjny sprzęt nagłośnie-

niowy, multimedialno--komputerowy oraz audiode-

skrypcyjny. Był to kolejny etap dostosowywania instytu-

cji do obecnych potrzeb, umożliwiając realizację działań 

z dziedziny fi lmu, teatru, muzyki, plastyki czy fotografi i.

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. 

Muzyka
Znaczne możliwości dla życia kulturalnego regionu stworzyła budowa Opery i Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku – Europejskiego Centrum Sztuki. Wielka inauguracja nowego 

gmachu miała miejsce 28 września 2012 r.

W obiekcie znajduje się duża scena ( 771 miejsc), scena 

kameralna (200 miejsc), amfi teatr (600 miejsc) oraz foyer 

(ok. 350 miejsc). Budynek ma charakter wielofunkcyjny. 

Można w nim prezentować wszystkie gatunki dzieł scenicznych 

i koncertowych (opera, operetka, musical, koncerty muzyki 

klasycznej i rozrywkowej oraz amatorską twórczość muzyczną). 

Spełnia też warunki do organizacji międzynarodowych, 

interdyscyplinarnych festiwali artystycznych, prezentacji 

twórczości teatrów dramatycznych oraz prowadzenia szeroko 

rozumianej działalności wystawienniczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem prezentacji sztuki współczesnej.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 174 mln zł, 
z czego unijne dofi nansowanie stanowiło 100, 6 mln zł.
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Zlokalizowane w dawnym dworku rodziny Czesława 

Miłosza Centrum zostało otwarte w lipcu 2011 r. 

Placówkę na kilkuhektarowej działce nad jeziorem 

Hołny prowadzi Ośrodek „Pogranicze – sztuk, 

kultur, narodów” w Sejnach. Dworek i jego otoczenie 

odnowiono dzięki środkom z tzw. funduszy norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy) oraz z budżetu MKiDN. 

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja konserwatorska zabytkowego zespołu dworskiego oraz jego adaptacja 

dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Dialogu prowadzącego działalność kulturalną, edukacyjną i naukową. 

Działalność Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie nawiązuje do wielokulturowości i dziedzictwa 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Placówka organizuje warsztaty artystyczne, kursy, stypendia i prowadzi 

działalność wydawniczą. 

Realizowany przez Centrum latem 2015 r. projekt „OPOWIEŚCI O WSPÓŁISTNIENIU. Medea: Obca – Inna –

– Swoja” otrzymał dofi nansowanie z Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach 

europejskiego dziedzictwa kulturowego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014. Wydarzenia 

przybierały formy spektaklu teatralnego, koncertu, jam-session, debaty, warsztatu, wystawy, wieczoru 

autorskiego i otwartej pracowni. Były adresowane do osób młodych i starszych, ludzi różnych kultur 

i światopoglądów, zainteresowanych budowaniem „tkanki łącznej” na pograniczach współczesnego świata.

Wartość projektu: 470,6 tys. zł, dofi nansowanie: 423,5 tys. zł 

Rekordowa frekwencja!
Ponad 532,8 tys. widzów odwiedziło do tej pory 

Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku. 

Pierwszy frekwencyjny rekord – 100 tysięcy 

odwiedzających – placówka pobiła już po pięciu 

miesiącach funkcjonowania.
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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 obiek-

tów na miarę XXI wieku. Dlatego właśnie są remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt, 

zarówno dzięki dotacjom unijnym, jak i z budżetu resortu.

Na projekty infrastrukturalne 

podlaskie szkoły i uczelnie 

artystyczne od 2008 r. 

otrzymały od resortu kultury 

2,9 mln zł

Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycznie 

rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych miastach. 

Od 2008 w woj. podlaskim powstały: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Siemiatyczach

Studium Wokalno-Aktorskie w Białymstoku

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Ciechanowcu

Szkoła Muzyczna I stopnia w Mońkach

Rozbudowa i Przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych 

w Białymstoku (2 etapy) 

31,4 mln zł / 25,9 mln zł 

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Suwałkach poprzez rozbudowę, 

przebudowę i wyposażenie

24,2 mln zł / 18,6 mln zł 

Bielsk Podlaski

Hajnówka

Jedwabne

Krypno Kościelne

Łomża

Michałowo

Radziłów

Szczuczyn

Wasilków

Zambrów

Biblioteki

Dzięki temu 120 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył 4,3 mln zł. 

Z programu co roku korzysta ponad 117 placówek. 

Dzięki dotacjom na bibliotecznych półkach pojawiło się prawie 184 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 40 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 208 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 10 placówek zostało unowocześnionych na wzór takich 

instytucji skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Wysokość kosztów wyniosła 9,4 mln zł.

W sumie, na rozwój 

infrastruktury bibliotek MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

11,6 mln zł

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają: 

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą 

w Podgórzu

Kwota dofi nansowania 1 875 000,00 zł
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W ramach dotacji na zakup instrumentów dla 

podlaskich szkól artystycznych przeznaczono 

557,3 tys. zł. Placówki zyskały dzięki temu 

m.in. 4 fortepiany, 3 gitary, 4 pianina, 3 pary skrzypiec, 

4 kotły symfoniczne, 2 akordeony, 2 wiolonczele, 

2 fl ety, 2 ksylofony, 2 wibrafony, 2 conga, klarnet,  

puzon.
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Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

teatrmuzyka

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Łomża 

586 tys. zł

Uznany i ceniony w kraju i za granicą przegląd małych 

form teatralnych. Jego ambicją jest stymulowanie 

twórczości, konfrontowanie języka sztuki lalkarskiej 

i teatru formy z pokrewnymi dyscyplinami sztuki oraz 

otwieranie się na nowe przestrzenie działań twórczych 

i artystycznych. Festiwal prezentuje teatry, które 

posługują się tradycyjnymi technikami oraz te, 

które wprowadzają nowe rozwiązania. 

Festiwal nie jest „gettem lalkarskim”. Wieloletnia 

historia imprezy to efekt konsekwentnego tworzenia 

zbioru interesujących zjawisk artystycznych z ponad 

50 krajów. Wydarzenie stwarza możliwość promocji, 

poszerzenia horyzontów teatralnych i rozwijania 

partnerstwa kulturalnego. 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP, Policzna  

633 tys. zł

Festiwal propaguje współczesny teatr w miejscach 

bez bieżącego kontaktu z kulturą. Eksploruje nowe 

zjawiska światowej twórczości. 

Każda edycja to, 60 spektakli w ciągu 7 dni oglądanych 

przez ok. 10 tys. widzów, czyli w perspektywie trzech 

edycji to 180 spektakli i nawet 30 tys. widzów.  

Wysoko oceniana za formę artystyczną i sprawność 

organizacyjną impreza podnosi atrakcyjność 

turystyczną i kulturalną regionu.

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej, Hajnówka

717 tys. zł

Impreza kontynuuje czwarte dziesięciolecie 

działalności. Początkowo swoim zasięgiem 

obejmowała teren dekanatu hajnowskiego. 

Z czasem Festiwal stał się imprezą ogólnopolską, 

by następnie ewoluować do rangi międzynarodowej. 

Dzięki wieloletniej tradycji wpisał się na stałe 

w kalendarium wydarzeń kulturalnych na Podlasiu 

i w całym kraju. Otwiera go Koncert Inauguracyjny 

w wykonaniu laureata poprzedniej edycji. 

Na festiwalu występują chóry: zawodowe, amatorskie, 

młodzieżowe, dziecięce, akademickie, parafi alne 

miejskie i wiejskie. 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej 

„Hajnówka” w Białymstoku

1,3 mln zł

„Hajnówka to chóralna prezentacja muzyki cerkiewnej 

jako ważnego elementu polskiego i światowego 

dziedzictwa kulturowego. Festiwal realizowany 

jest w formule konkursowej z udziałem czołówki 

polskich i światowych chórów amatorskich 

i zawodowych. Różnorodność kulturowa wykonawców 

zjednoczonych muzyką cerkiewną to przykład 

wzajemnego szacunku i tolerancji, potwierdzający ideę 

imprezy jako Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu. 

W ramach Festiwalu przewidziane są również koncerty 

towarzyszące w Warszawie, Krakowie, Lusławicach 

i Białowieży.

Promocja, wspieranie i popularyzacja wartościowych zjawisk z obszaru muzyki, teatru, tańca, kinematografi i 

oraz sztuk wizualnych – to zadania, które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego może realizować dzięki 

Programowi Wydarzenia artystyczne. W województwie podlaskim dofi nansowanie otrzymało 138 wydarzeń 

na łączną kwotę 10 312 340 zł.



Augustów: 

Tydzień z Herbertem – maraton czytania Herberta

Drozdowo:

Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego

Witold Lutosławski: Wielki Polak – Wielki Artysta

Hajnówka: 

Jubileuszowy XX Festiwal Wielu Kultur i Narodów 

„Z wiejskiego podwórza”

Janów: 

Konkurs na tkaninę dwuosnowową 

Krasnogruda: 

Festiwal Kultury Tradycyjnej „Oj Wiosna Ty Wiosna” 

2013

Szukanie ojczyzny. Świadectwo i proroctwo Czesława 

Miłosza. Wystawa w dworze w Krasnogrudzie

Łomża:  

Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo 

Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej

Jesienny Festiwal Muzyczny „Sacrum Et Musica”

Mielnik: 

Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości 

Narodowych

Nowogród: 

Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 

Sejny: 

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – KOLCHIDA

Siemiatycze: 

Siemiatycze Blues Festiwal 2008

Suwałki: 

Letnia Filharmonia Aukso – Wigry 

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży 

„Wigraszek”

Muzyczno-taneczna ludowa tożsamość Suwalszczyzny 

i północno-kresowych regionów

Suwalskie Teatr-Akcje 

Suwałki Blues Festival  
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie: 

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

Okładka: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku


