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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Chojnice, Brama Człuchowska

Wstęp

Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk
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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. pomorskie planuje przeznaczyć 

na kulturę 71,5 mln zł.
MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury. 

Lokalne projekty w pomorskiem uzyskały dotacje 

ministerstwa o łącznej wartości 110,5 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 

resort kultury, wybudowano lub gruntownie odnowiono 

14 obiektów. 

Koszt tych inwestycji wynosił 610,3 mln zł, 

z czego dofi nansowanie stanowiło prawie 

317 mln zł.

Zabytki

Na ochronę pomorskich zabytków MKiDN udzieliło 

199 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

40,2 mln zł. 
Dzięki temu dawny blask odzyskało wiele obiektów 

sakralnych i świeckich – kościołów, pałaców, 

zamków czy kamienic. Najważniejsze prace dotyczyły 

zabezpieczenia konstrukcyjnego obiektów, a wiec ich 

ratowania, a nie tylko poprawiania wyglądu.

199 dotacji

40,2 mln zł

Gdańsk, twierdza Wisłoujście

Kluki, skansen słowiński

Gdańsk-Westerplatte, wartownia nr 1

Gniew, zamek krzyżacki
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Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 696,4 mln zł, są to: 

Teatr Wybrzeże

Europejskie Centrum Solidarności 

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Narodowe Muzeum Morskie

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum Narodowe w Gdańsku



Podniesienie turystycznej atrakcyjności Bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku. 

Kompleksowa renowacja wieży głównej 

15,2 mln zł / 12,9 mln zł

Biblioteki

Dzięki temu 313 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy

 w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.   

Na zakup nowości resort przeznaczył prawie 8 mln zł. 

Z programu co roku korzystają 122 placówki. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 310 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 76 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 319 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 17 placówek zostało unowocześnionych na wzór takich 

instytucji skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Wysokość kosztów wyniosła 5,6 mln zł.
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W sumie, na rozwój infrastruktury 

pomorskich bibliotek MKiDN przekazało 

dotacje w wysokości  6,9 mln zł

Sprawny system dotacji pozwala na podejmowanie 

szybkich działań interwencyjnych, m.in. kiedy 

zabytki ucierpią w trakcie katastrof. Tak było m.in. 

w przypadku Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku, 

który został doszczętnie zniszczony przez pożar 

w 2006 r. W latach 2007-2013, dzięki prawie 

siedmiomilionowej dotacji, udało się przywrócić 

obiekt do właściwego stanu technicznego, poddając 

go pracom remontowym i konserwatorskim.

Kościoły

Dzięki dotacjom odrestaurowane 

zostały zabytkowe obiekty 

kultu religijnego

Dzierzgoń, kościół św. Trójcy

Gdańsk, kościół św. Katarzyny

Gdańsk, kościół Trójcy Św., organy

Gdańsk-Oliwa, katedra, ołtarz główny

Kwidzyn, konkatedra św. Jana

Lignowy Szlacheckie, kościół

Nowy Staw, kościół św. Mateusza

Pelplin, katedra, ołtarze, stalle

Piaseczno, kościół Narodzenia NMP

Żukowo, kościół poklasztorny, wnętrze ku ołtarzowi 

głównemu Miejska Biblioteka Publiczna im. F. Ceynowy w Rumi

Kwota dofi nansowania 735 000 zł
Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają: 

Kępice

Krokowa

Lębork

Luzino

Malbork

Miastko

Pelplin

Pszczółki

Rumia

Sopot

Wejherowo

Zblewo



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. 

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków jest celem funkcjonującego od 2012 r. w ramach Programów Ministra 

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 12 pomorskich placówek otrzymało na ten cel dofi nansowanie 

w wysokości 1,7 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy, głównie mniejszych miejscowości, zyskali dostęp do 

edukacji kulturalnej i artystycznej w przyjaznych użytkownikom obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wyremontowane placówki znajdują się w Kaliskach, Starogardzie Gdańskim, Subkowach i Tczewie.

W sumie, od 2008 r. na rozwój pomorskich 

domów kultury MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości  3,4 mln zł Centra kultury

30 sierpnia 2014 r. w Gdańsku rozpoczęło działalność Europejskie Centrum Solidarności. 

Obiekt zlokalizowany przy Pomniku Poległych Stoczniowców to międzynarodowe centrum kul-

turalne o funkcjach muzealnych, wystawienniczych i naukowo-badawczych. Ma upowszechniać 

pamięć o antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach. 
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Rewitalizacja Centrum kulturalno-rekreacyjnego 

w Pszczewie

100 tys. zł 

Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie 

Szkoły Łacińskiej w Malborku

2,4 mln zł

Oprócz wystawy stałej, pokazującej historię 

Solidarności oraz innych ruchów opozycyjnych, 

które doprowadziły do upadku komunizmu 

w Europie Środkowo-Wschodniej, w ECS są także m.in. 

biblioteka z czytelnią, mediateka, sala wielofunkcyjna 

dla 430 słuchaczy, archiwum oraz ośrodek badawczo-

naukowy i edukacyjno-szkoleniowy. 

Część pomieszczeń przeznaczono dla organizacji 

pozarządowych, które działają na rzecz dobra 

wspólnego, wolności i praw człowieka. 

Budowa o wartości całkowitej ponad 231 mln zł 

uzyskała 107,5 mln zł unijnego dofi nansowania.

Benefi cjent: Centrum Kultury i Sztuki (Tczew)

Nazwa zadania: Artystyczne Zagłębie Tczewa II – remont, adaptacja, 

wyposażenie sal porestauracyjnych na pracownie edukacji 

artystycznej (zadanie 3-letnie)

Kwota dotacji: 300 000 zł (po 100 000 zł na każdy rok)

Całkowity koszt zadania: 1 100 000 zł

Rok realizacji: 2014-2016

Projekt jest w połowie realizacji. Działania zakończone z roku 2014 obej-

mowały zakup i montaż foteli i podestów w sali teatralno-kinowo-kon-

certowej, częściowy zakup oświetlenia do tej sali, remont podłogi I piętra 

widowni, budowę platformy obserwacji astronomicznej na dachu obiektu 

oraz zakup wyposażenia do edukacyjnego placu zabaw dla dzieci. W la-

tach 2015-2016 zaplanowano: 1) adaptację pomieszczeń porestauracyj-

nych na pracownie edukacyjne (m.in. pracownię instrumentów dętych, 

perkusyjnych, klawiszowych, mini studio nagraniowe, scenę kameralną 

muzycznych debiutów, pracownie taneczne); 2) zakup projektora do kina 

studyjnego.

Realizacja zadania przyczyni się do przekształcenia działalności instytucji 

z usługowej, związanej z organizacją imprez okolicznościowych, na edu-

kacyjno-artystyczną. Przedwojenny budynek, w którym mieści się obecnie 

centrum, dzięki pracom adaptacyjnym w pomieszczeniach pierwotnie za-

projektowanych na działalność gastronomiczną i handlową, będzie mógł 

lepiej służyć działalności kulturalnej.

Centrum Kultury i Sztuki od 5 lat jest organizatorem Festiwalu UnderGramy 

– konkursu przeznaczonego dla zespołów amatorskich, nieposiadających 

kontraktu płytowego. Głównym celem Festiwalu jest promocja ciekawych, 

nieznanych grup z nurtu szeroko pojętej alternatywy (rock, blues, reggae, 

metal itp.). Zespoły muzyczne mają ponadto szansę zaprezentować się 

przed profesjonalnym jury i zaproszoną przez organizatorów gwiazdą.

Obiekt przed remontem

Obiekt po remoncie



Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 7” Słupsk

Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku

„Ruchomy pamiętnik”

mikro_makro2 Słupsk

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Modernizacja Galerii Pomorskiego Malarstwa Plenerowego

Muzeum – Kaszubski Park Etnografi czny im. Teodory 

i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Modernizacja wystawy stałej „Teodora i Izydor Gulgowscy 

w 90-lecie powstania Muzeum”

Kwidzyńskie Centrum Kultury 

„Polska – Niemcy. Plebiscyt 1920” 

Zespół Rezydencjonalny Wielkich Mistrzów na Zamku 

Średnim – Pałac wraz ze Skrzydłem Zachodnim

17,3 mln zł / 10 mln zł 

Muzea 

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

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

placówki są gruntownie remontowane i modernizowane, a oprócz tego powstaje wiele nowych.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów 

Ministra na poprawę infrastruktury 

i zakup kolekcji pomorskie muzea 

otrzymały od 2008 r. 4,9 mln zł
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Inwestycje przeprowadzone w muzeach dzięki wsparciu środków europejskich są warte 179,6 mln, 

z czego dofi nansowanie wynosi 94,5 mln zł.
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Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole 

kościoła NMP w Muzeum Zamkowym

23,3 mln / 19 mln zł

Budowa Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz 

z Magazynem Studyjnym w Tczewie 

27,2 mln zł / 22,2 mln zł

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 

Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na 

potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej  

48,3 mln zł /33,6 mln zł

Prace Ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu – unikatowa 

fortyfi kacja w skali europejskiej

5,9 / 5 mln zł

Malbork

W ramach Programu Wieloletniego w Gdańsku trwa budowa 

Muzeum II Wojny Światowej oraz prace nad wystawą stałą. 

Rząd przeznaczył na ten cel 358,4 mln zł. Kamień 

węgielny pod budowę został wmurowany 1 września 2012 r.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra na poprawę 

infrastruktury i zakup kolekcji, pomorskie muzea otrzymały 

od 2008 r. 4,9 mln zł.

W latach 2008-2015 dofi nansowanie o łącznej wartości 7,4 mln zł otrzymało 55 pomorskich wydarzeń 

muzealnych.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Obraz „Martwa natura wanitatywna” Philippa 

Sauerlanda – przy wsparciu Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego – został zakupiony w 2015 r. 

do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku w domu 

aukcyjnym Dorotheum w Pradze (Republika Czeska).



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. Najnowocześniejsze rozwiązania 

z zakresu technologii scenicznych – m.in. chowana w podłogę scena, „ruchoma” widownia i rozbudowana 

sznurownia sprawiają, że scena teatru będzie zawierała w sobie trzy możliwe ustawienia: klasyczną „pudełkową” 

– włoską, scenę elżbietańską oraz centralną – arenę, a także wiele dodatkowych rozwiązań.

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, w którym mogą 

się odbywać festiwale, koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. 

Inwestycja o wartości 98,3 mln zł otrzymała unijne dofi nansowanie w wysokości 51 mln zł.
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Muzyka
Znaczne możliwości dla życia kulturalnego Sopotu i Pomorza stworzyła przebudowa 

Opery Leśnej.

Otwarcie wyremontowanego obiektu odbyło się w lipcu 2012 r. Poprawa stanu technicznego zwiększyła komfort 

zarówno widzów, jak i występujących na scenie artystów. Wzrosła liczba miejsc na widowni, a co za tym idzie 

– liczba widzów może zwiększyć się z 73 tys. do 120 tys. rocznie. Dzięki nowemu zadaszeniu nie tylko podwyższył 

się standard miejsca, ale przede wszystkim imprezy kulturalne mogą być organizowane poza sezonem. 

Na widowni jest 113 miejsc przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Opera Leśna zyskała nowe oblicze dzięki 28,7 mln zł unijnego dofi nansowania, całkowity koszt projektu 

wyniósł 60,9 mln zł.
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Teatry

We wrześniu 2014 r. miało miejsce  wydarzenie szczególne – po raz pierwszy od blisko 40 lat 

pojawił się nowy teatr dramatyczny, wybudowany od podstaw. 

Mowa o Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. 

W ramach Programów Ministra, 

na poprawę infrastruktury pomorskich 

teatrów przekazano dotację 

w wysokości 2,8 mln zł



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 szkoły i uczelnie artystyczne są systematycznie 

rozbudowywane, remontowane i wyposażane w nowoczesny sprzęt, zarówno dzięki dotacjom 

unijnym, jak i z budżetu resortu.

Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez 

poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku  

25 mln zł/16,5 mln zł 

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni 

wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

8,8 mln zł/ 5,5 mln zł

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
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Na projekty infrastrukturalne pomorskie 

szkoły i uczelnie artystyczne od 2008 r.  

otrzymały od resortu kultury 4,9 mln zł

Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 

w mniejszych miastach. Od 2008 w woj. pomorskim 

powstały: 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Malborku 

Liceum Plastyczne w Słupsku

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej 

I st. w Wejherowie 

PSM w Wejherowie w latach 2008-2014 została rozbu-

dowana. Na parterze powstało 7 sal lekcyjnych, a na 

1 piętrze – kameralna sala koncertowa z zapleczem. 

Nowy obiekt połączono z wcześniej istniejącym budyn-

kiem. Inwestycja wartości 5 mln zł została zrealizowana 

ze środków MKiDN. 

Szkoła bierze też udział w dofi nasowanym przez UE 

projekcie Termomodernizacja szkół artystycznych. 

W jego ramach ściany budynku będą ocieplone, a okna 

i instalacja c.o. zostaną wymienione na nowe. Prace 

będą kosztować 375 tys. zł.



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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taniec sztuki wizualnefi lm teatr

Gdański Festiwal Tańca  

784 tys. zł

Zadaniem wydarzenia jest promocja i wspieranie 

najciekawszych zjawisk w tańcu współczesnym. 

Przedstawiając elitarny program, zapewnia 

egalitarny dostęp do sztuki. Prezentuje nowatorskie, 

interdyscyplinarne podejście do tańca polskiego 

i światowego, podejmujące dyskurs z rzeczywistością. 

Stanowi wizytówkę polskiego tańca i polskiej kultury, 

pomagając zaistnieć polskim artystom na arenie 

międzynarodowej.

ALTERNATIVA, Gdańsk  

1,4 mln zł

Festiwal, na który składają się wydarzenia, wystawy 

i publikacje pod hasłem „Błędnik codzienności”, 

inspirowany jest myślą francuskiego socjologa Michela 

de Certeau. Program zawiera pokazy, publikacje, 

wystawy i działania skupiające się na relacji człowieka 

z bezpośrednim otoczeniem. Codzienna aktywność 

ludzi w założeniach festiwalu splatać się ma na różnych 

polach z kreatywnością artystyczną, ma tworzyć 

lokalne relacje społeczne poprzez uczestnictwo 

w nowych zjawiskach sztuki. Ma za zadanie 

prowokować refl eksję nad rolą sztuki i działań 

artystycznych na terenach, których dziedzictwo jest 

zagrożone.

Festiwal Filmowy w Gdyni 

3,3 mln zł

Impreza promuje najwartościowsze polskie 

produkcje fi lmowe. Ma charakter konkursowego 

przeglądu fabularnej twórczości kinowej. Składa się 

z 4 konkursów – Konkursu Głównego, w którym 

prezentowane są najnowsze polskie produkcje 

fabularne, Konkursu Młodego Kina, który prezentuje 

etiudy studentów szkół fi lmowych, Konkursu Inne 

Spojrzenie, w ramach którego przyznawana jest 

nagroda „Złoty pazur” za odwagę formy i treści oraz 

Konkursu Fabularnych Filmów Krótkometrażowych, 

prezentującego polskie fabularne fi lmy 

krótkometrażowe.

Festiwal Szekspirowski

2,4 mln zł

Duża, międzynarodowa impreza organizowana 

co roku latem na terenie Gdańska i całego Trójmiasta. 

Jej celem jest prezentacja i popularyzacja dorobku 

wielkiego brytyjskiego dramaturga Williama Szekspira 

w wielu odsłonach. Jej charakter kształtują starannie 

wyselekcjonowane, najciekawsze szekspirowskie 

spektakle z całego świata. Zapraszany jest również 

laureat corocznego Konkursu na najlepszą 

inscenizację szekspirowską w Polsce. Nurtowi 

Głównemu festiwalu towarzyszy nurt SzekspirOFF 

– otwarty na niezależnych artystów, studentów szkół 

aktorskich i artystycznych. Festiwalowi towarzyszą 

spotkania z twórcami oraz bogaty program 

edukacyjny. 
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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 pomorskim dofi nansowanie otrzymało 265 projektów 

na łączną kwotę 29 495 916 zł. 

Gdański Festiwal Tańca  Festiwal Filmowy w Gdyni Macbeth-Perceval Alternativa



Brusy: 

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Dni Kultury 

Kaszubskiej” 

Jastrzębia Góra: 

Letni Festiwal Muzyczny

Kwidzyn: Międzynarodowy Festiwal ANIMO 

Osiek: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp 

Meeting 

Pelpin: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

Puck: 

„Kaszebsczi spiewe” Koncert folklorystyczny podczas 

12. Zjazdu Kaszubów

Rumia: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej 

im. ks. Stanisława Ormińskiego 

Słupsk, Ustka: 

Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 7”

Słupsk: 

Chopin znany i nieznany – cykl wydarzeń 

artystycznych w ramach obchodów Roku 

Chopinowskiego

EUROFEST 

Festiwal młodych talentów NIEMEN NON STOP 

Festiwal Pianistyki Polskiej  

Komeda Jazz Festiwal i Konkurs kompozytorski 

im. K. Komedy

Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości 

Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej

Muzyka Mistrzów – koncerty jubileuszowe PFSB 

Słupska Wiosna Literacka 

Starogard Gdański: 

„Zagraj dla nas Fryderyku”

Międzynarodowy Festiwal Gry na Instrumentach 

Unikatowych i Byle Czym

Tczew: 

Międzynarodowy Festiwal  ZDARZENIA 

im. Józefa Szajny 

Waplewo Wielkie: 

Pomorskie Dni Chopinowskie 

Wejherowo: 

„Ogródek sztuk z Herbertem w tle”

Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu
stro
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

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

Okładka: Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności


