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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. śląskie planuje przeznaczyć na kulturę 

174,3 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury. 

Lokalne projekty na Śląsku w latach 2008-2015 

uzyskały dotacje ministerstwa o łącznej wartości 

104,7 mln zł. Dzięki temu od lat organizowane 

są popularne festiwale, przeglądy, koncerty, warsztaty 

i wystawy. Ponadto przeprowadza się remonty szkół 

artystycznych, bibliotek, domów kultury, kin czy 

teatrów, a obiekty zabytkowe wracają do dawnej 

świetności.

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 25 obiektów. 

Koszt tych inwestycji wynosił prawie 666 mln zł, 

z czego dofi nansowanie stanowiło prawie 

324 mln zł.

Zabytki

Na ochronę dolnośląskich zabytków MKiDN udzieliło 

103 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

21,5 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.

103 dotacje

21,5 mln zł
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Katowice, Sala Sejmu Śląskiego

Żywiec, Stary Zamek i Park Habsburgów

Zabrze, skansen górniczy Królowa Luiza

Wstęp

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 107,3 mln zł, są to: 

Muzeum Śląskie w Katowicach

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia

Studio Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała 

Biblioteka Śląska w Katowicach

Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu

10,5 / 8,9 mln zł
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Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie 

Projekt dotyczył jednego z największych w Polsce neoklasycystycznych 

zespołów pałacowych w Koszęcinie. Obiekt jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca 

Śląsk – jednego z najpopularniejszych polskich zespołów folklorystycznych. 

Pałac został gruntownie wyremontowany – przebudowano strefę wejściową, 

pomieszczenia dydaktyczne, reprezentacyjne, administracyjne i sanitarne, 

kostiumowni i szwalni. Przywrócono przedwojenną formę wieży pałacowej, 

tj. kopułę z tarasem widokowym oraz zegarem, a część poddasza 

zaadaptowano na bazę noclegową. W łączniku poddasze przeznaczono 

na salę wystawienniczą. Przeprowadzona została również rewitalizacja 

parku i stawu. 

Koszt inwestycji wyniósł 38,1 mln zł, z czego 24 mln zł stanowiło 

dofi nansowania UE w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem 

jest MKiDN. 

Aleksandrówka k. Częstochowy, klasztor

Racibórz, kaplica zamkowa św. Tomasza

Gliwice, kościół św. Jerzego

Ćwiklice, kościół św. Marcina

Częstochowa, Klasztor Jasnogórski 

Obiekty kultu religijnego

Dzięki dotacjom zabytkowe obiekty 

kultu religijnego odzyskały dawną 

świetność

Aleksandrówka (Święta Anna) k. Częstochowy, 

klasztor

Częstochowa, Klasztor Jasnogórski

Ćwiklice, kościół św. Marcina

Gliwice, kościół św. Jerzego

Katowice, katedra ewangelicka (Zmartwychwstania 

Pańskiego)

Leśniów, kościół-sanktuarium maryjne

Pszów, bazylika Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Racibórz, kaplica zamkowa św. Tomasza

Wybrane przykłady:
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Biblioteka Publiczna w Cieszynie 

Kwota dofi nansowania 1 545 662 zł

Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa 

piśmienniczego

7,9 mln zł / 6,5 mln zł (EOG) 

Śląska internetowa biblioteka zbiorów 

zabytkowych

7 mln zł / 5,9 mln zł 

Biblioteki

Dzięki temu 180 tys. mieszkańców 

mniejszych miejscowości zyskało dostęp do 

kultury i wiedzy w zmodernizowanych, przyjaznych 

czytelnikom miejscach.

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył 

18,7 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 167 placówek. 

Dzięki dotacjom na bibliotecznych półkach pojawiło 

się ponad 767 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas 

spotkań w 89 Dyskusyjnych Klubach Książki.

Pracownicy bibliotek zyskali nowe kompetencje. Ze 

szkoleń realizowanych przez Instytut Książki w latach 

2008-2015 skorzystało 494 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka+ 12 placówek 

zostało unowocześnionych na wzór takich 

instytucji w krajach skandynawskich 

i zachodnioeuropejskich. Koszt inwestycji 

to 10,8 mln zł.
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W sumie, na rozwój 

infrastruktury śląskich bibliotek 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 13,2 mln zł

Stworzone zostały właściwe warunki do przechowywa-
nia obiektów (zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz 
muzealnych). Odnowiono te najbardziej zniszczone i za-
grożone, a zarazem najcenniejsze. W Kościele Jezusowym 
(parafi a ewangelicko-augsburska) stworzono muzeum 
protestantyzmu, w którym zgromadzono i odpowiednio 
wyeksponowano bezcenne zbiory.

Wdrożono kompleksowe rozwiązania techniczne, oparte 
na systemie wyspecjalizowanych skanerów, służących do  
tworzenia, opracowania i prezentacji cyfrowych postaci 
zbiorów zabytkowych. Opracowano i zaprezentowano 
blisko 27 tys. sztuk zbiorów należących do Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego, w tym inkunabuły, rękopisy, staro-
druki, druki ulotne, pocztówki.

Bestwina

Bojszowy

Cieszyn

Hażlach

Kłomnice

Knurów

Mszana

Pilchowice

Popów

Radlin

Sośnicowice

Wisła

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają:

Domy kultury

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. 

W sumie, od 2008 r. na rozwój domów 

kultury MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 5,7 mln zł

Benefi cjent: Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

Nazwa zadania: Zakup instrumentów ludowych
na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
w Milówce

Kwota dotacji: 40 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 49 tys. zł

Rok realizacji: 2014

Centrum kultury
Centrum Kultury Śląskiej 

10 mln zł / 638,7 tys. zł

W ramach zadania zakupiono ludowe instrumenty muzyczne zwią-
zane z pasterstwem: dudy, trombity, piszczałki, okaryny i heligonkę. 

Realizacja zadania zakładała zachowanie zanikających elementów 
kultury ludowej na Żywiecczyźnie. W tym celu Gminny Ośrodek 
Kultury w Milówce zaplanował utworzenie Kapeli Dudziarskiej oraz 
stworzenie warsztatów nauki gry na instrumentach ludowych.

OkarynyHeligonka

Czerwionce-Leszczynach

Katowicach

Kuźni Raciborskiej

Łazach

Olsztynie

Rudzie Śląskiej

Świętochłowicach

Tarnowskich Górach

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków 

stanowi cel funkcjonującego w ramach Programów 

Ministra od 2012 r. Priorytetu Infrastruktura domów 

kultury. 22 śląskie placówki otrzymały na ten cel 

3,9 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: 
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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.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów 

Ministra na poprawę infrastruktury 

i zakup kolekcji śląskie muzea 

otrzymały od 2008 r. 1,2 mln zł
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Nową siedzibę Muzeum Śląskiego w Katowicach otwarto w czerwcu br. To jedno z największych 

przedsięwzięć muzealnych w Polsce. Obiekt zaprojektowała austriacka pracownia Riegler Riewe. 

Architekci ukryli jego główną część pod ziemią, na powierzchni eksponując efektowne pokopalniane 

zabudowania, m.in. dawny magazyn odzieżowy, dawną maszynownię (przyszła restauracja), czy 

wieżę wyciągową szybu Warszawa (taras widokowy). Na powierzchni znajdują się też przeszklone 

prostopadłościany, przeznaczone na pomieszczenia administracyjne lub doświetlające podziemia. 

Wystawy stałe zajmą ok. 6 tys. z 25 tys. m2 powierzchni użytkowej. Wartość projektu to prawie 

273 mln zł, a dofi nansowanie ze środków unijnych to ponad 181 mln zł. Inwestycja uzyskała 

również 2,3 mln zł dofi nansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu Promesa. Na zorganizowanie wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego 

w Katowicach resort kultury przekazał 5,7 mln zł. Ponadto Muzeum Śląskie uzyskało 10 mln zł 
na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 

„Być Razem” w Cieszynie

Design społeczny 

Fundacja Kultury Audiowizualnej STREFA SZAREJ 

w Cieszynie 

„Mediacje” 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Tajemnice lasu karbońskiego – modernizacja stałej 

ekspozycji z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

multimedialnych 

Stworzenie wystawy stałej pod nazwą „Kopalnia 

Edisona”

Modernizacja wystaw stałych poświęconych kulturze 

górniczej

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji 

Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej 

„A w tej nasi dziedzinie…” cykl imprez z wystawą 

promujących kulturę górali istebniańskich

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka 

w Rudzie Śląskiej 

Ruda Śląska – dzieje wspólnoty miejskiej 

Muzeum w Gliwicach 

Wystawa stała poświęcona Żydom na Górnym 

Śląsku 

Projekt Blandowski

Muzeum w Sosnowcu 

Modernizacja stałej wystawy „Polskie szkło 

współczesne”

Muzeum Miasta Jaworzna 

Stała wystawa muzealna pt. „Najdawniejsze dzieje 

górnictwa węgla kamiennego w Polsce”

Stała wystawa muzealna pt. „Obóz dwóch 

totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956” 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie  

Modernizacja ekspozycji „Na skrzyżowaniu dziejów 

i kultur” 

3,8 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 47 wystaw i wydarzeń muzealnych na terenie 

województwa śląskiego.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Wystawa stała w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Kopalnia Edisona”



stro
na 10

     |     dział m
uzyka     |    w

o
jew

ó
dztw

o
 śląskie    |    D

ziałania M
KiD

N
 w

 latach 20
0

8-20
15

stro
na 11     |     dział m

uzyka     |    w
o

jew
ó

dztw
o

 śląskie    |    D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

Muzyka

Nowe możliwości w życie kulturalne Śląska wniosła budowa siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Autorem projektu budynku jest Konior Studio z Katowic, a koncepcję akustyczną sali opracowała fi rma 

Nagata Acoustics. Budynek mieści dwie sale koncertowe: wielką na 1800 osób i kameralną, która przyjmie 

300 melomanów. We wnętrzach obu sal panuje ciepły nastrój, który współtworzą wykorzystane do dekoracji 

wnętrza materiały: brzozowe drewno połączone z egzotycznymi gatunkami drewna i falujące struktury betonowe. 

Niezwykle ważną rolę odgrywa również światło – 670 punktów świetlnych zmiękcza rysunek wszystkich 

elementów wnętrza, kolejnych 500 refl ektorów umożliwia wzbogacenie koncertu o niezwykłe efekty. Pod sufi tem 

wielkiej sali koncertowej umieszczono specjalny plafon, którego kształt ma wpływ na rozchodzenie się dźwięku.

Podczas inauguracyjnego koncertu 1 października 2014 r. wystąpił Krystian Zimerman.

Nowa siedziba NOSPR – wyróżniająca się wyjątkową architekturą, otoczona intrygującymi swoją prostotą 

ogrodami – wyznacza nową jakość w myśleniu o przestrzeni dla kultury w Polsce i staje się symbolem 

przemiany Katowic.

Koszt inwestycji: 265 mln zł, 
dofi nansowanie UE 122,2 mln zł

Filharmonia Śląska 

Połączenie zabytku z najnowszymi trendami architektonicznymi, nowa sala kameralna i strefa melomana. 

Rozbudowana siedziba Filharmonii Śląskiej w Katowicach – po 3,5 roku remontu – została uroczyście otwarta 

w marcu 2014 r. 

Każdy sezon fi lharmoników śląskich to niemal 200 koncertów w kraju i za granicą oraz ponad 1000 audycji 

muzycznych dla przedszkoli i szkół. Otwarcie odnowionej siedziby stwarza możliwości działania z większym niż 

dotychczas rozmachem. 

Powierzchnię użytkową zwiększono o 2066 m² (do 5252 m²). Wnętrza są klimatyzowane i dostępne dla osób 

niepełnosprawnych. Zachowano elegancję zabytkowej sali koncertowej na 426 miejsc, którą wzbogacono 

nowymi organami, zaprojektowanymi przez prof. Juliana Gembalskiego, wykonanymi przez renomowaną fi rmę 

Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH. Instrument – zaopatrzony w ok. 2,5 tys. piszczałek, 36 głosów 

(rejestrów), rozłożonych na trzy manuały i pedał – pozwoli na stylowe interpretacje utworów różnych epok. 

Obiekt zyskał nową salę kameralną na 110 miejsc oraz tzw. Strefę melomana: salę seminaryjną dla 40 osób 

z kawiarnią i podniebnym patio. 

Koszt rozbudowy i modernizacji Filharmonii Śląskiej to 47,4 mln zł. Za pośrednictwem MKiDN 

współfi nansował ją Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 21,3 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.
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Dofi nansowane dzięki środkom unijnym inwestycje są warte 147,8 mln zł, 

a wsparcie UE stanowi 71,7 mln zł.

Szkoła Muzyczna w Bielsku-Białej

Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu 

31,2 mln zł / 14,8 mln zł 

Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej 

16,9 mln zł / 14,1 mln zł 

Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno- 

-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych 

w Częstochowie

I etap: 21 mln zł / 17,5 mln zł 

II etap: 18,2 mln zł / 14,1 mln zł 

Remont budynku instrumentalnego Akademii 

Muzycznej w Katowicach

10,5 mln zł / 10,5 mln zł 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu Akademii 

Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

3,9 mln zł / 0,5 mln zł 



Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – budowa 

budynku dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz 

z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form 

przestrzennych

49,9 mln zł / 4,1 mln zł 

Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 

w mniejszych miastach. Od 2008 w woj. śląskim 

powstały: 

Szkoła Muzyczna II stopnia w Rudzie Śląskiej

Liceum Plastyczne w Raciborzu

Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Muzyczna I stopnia w Myszkowie

Liceum Plastyczne w Żorach

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych 

w Wodzisławiu Śląskim

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”. 

muzyka

Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej 

1,5 mln zł

Impreza jest organizowana od dwunastu lat i cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem. Jedyny festiwal jazzowy 

w kraju, którym opiekuje się największa wytwórnia fonogra-

fi czna w Europie ECM. Wydarzenie ma ogromne znaczenie 

dla popularyzacji muzyki jazzowej. Dyrektorem artystycz-

nym jest Tomasz Stańko.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej GAUDE 

MATER, Częstochowa 

2,1 mln zł

Największy w Polsce projekt promujący muzykę różnych 

religii i kultur. Wydarzenie ma dwie misje: dialog chrześci-

jaństwa, judaizmu i islamu oraz promocję polskiej muzyki sa-

kralnej – dawnej i współczesnej. W 2015 r. przypada 25-lecie 

Festiwalu. Imprezie towarzyszy XI Międzynarodowy Konkurs 

Kompozytorski „Musica Sacra Nova”.

OFF Festival Katowice 

2,4 mln zł

Impreza zadebiutowała w 2006 r. w Mysłowicach, a od pię-

ciu lat odbywa się w pierwszy weekend sierpnia w katowic-

kiej Dolinie Trzech Stawów. Ma na celu wspieranie muzyki 

alternatywnej, trudnej, nietuzinkowej, nowej. OFF to nie 

tylko impreza muzyczna, promująca przy okazji literaturę, 

poezję, fi lm czy sztukę, ale sposób na życie, w zgodzie 

z obowiązującymi trendami, pod prąd nudzie i przeciętno-

ści. W styczniu 2012 r. OFF Festival zdobył prestiżową nagro-

dę European Festival Award w kategorii Najlepszy Festiwal 

Średniej Wielkości. Znalazł się też w fi nałowej dziesiątce 

najlepszych festiwali w Europie w 2014 r. W poprzednich 

latach wybierany był jako najlepszy festiwal w Europie we-

dług m.in. „Guardian”, „Time Out” i „Pitchfork”. W kwietniu 

2014 r. znalazł się na liście 14 najciekawszych festiwali 

na świecie wg magazynu „TIME”.

Tauron Nowa Muzyka, Katowice 

919 tys. zł

Odbywający się od 2006 r. festiwal muzyki współczesnej 

– z pogranicza jazzu, elektroniki i tanecznych rytmów. Na-

grodzony w 2010 r. tytułem Najlepszego Małego Festiwalu 

w Europie przyznawanym przez European Festival Awards.

Na projekty infrastrukturalne 

śląskie szkoły i uczelnie 

artystyczne od 2008 r. 

otrzymały od resortu kultury 

12,5 mln zł

W województwie śląskim dofi nansowanie 

otrzymało 358 projektów na łączną 

kwotę 30 685 050 zł
teatr
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej 

INTERPRETACJE, Katowice

780 tys. zł 
Przegląd najlepszych pięciu spektakli konkursowych oraz 

dwóch mistrzowskich minionego sezonu teatralnego. 

Celem imprezy jest promocja najzdolniejszych polskich 

reżyserów teatralnych. Ponadto – stworzenie śląskiego 

ośrodka wymiany myśli i doświadczeń środowiska 

teatralnego, m.in. poprzez stworzenie warunków do dyskusji 

o współczesnych problemach sztuki reżyserskiej i tym 

samym – zaproszenie do udziału w dyskusji przedstawicieli 

środowisk twórczych, krytyków oraz widzów z różnych 

grup wiekowych i społecznych. Festiwal promuje 

dokonania artystyczne reżyserów, wspiera i prezentuje 

najwartościowsze zjawiska i tendencje w polskim teatrze. 



Będzin: 

Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła 

Międzynarodowy Festiwal Modeli Redukcyjnych 

Bielsko-Biała: 

Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej

Tydzień Kultury Beskidzkiej  

Bytom: 

Międzynarodowy Festiwal Teatromania

Chorzów: 

Festiwal „Front Porch Blues czyli... Lauba 

pełno bluesa” 

Cieszyn: 

Cieszyńskie Dni Herbertowskie 

Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą „Dzieci lubią 

książki – Książki lubią dzieci!”

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic” 

Przegląd Filmowy Kino na Granicy

Dąbrowa Górnicza: 

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

Zagłębie i Sąsiedzi – V Międzykulturowy Przegląd 

Folklorystyczny

Gliwice: 

Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” 

Gliwickie Spotkania Teatralne „Kreacje – Wizje – Inspiracje”

Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej” 

Międzynarodowy Festiwal Gliwickie Spotkania Teatralne

Koniaków, Istebna: 

Konkurs na koronkę koniakowską i beskidzki haft 

krzyżykowy

Koszarawa: 

Koszarawskie spotkania literackie pod Lachowym Groniem 

Koszęcin: 

Platforma Artystyczna „Wehikuł Sztuki”

Lubomia: 

Tradycje Lubomskiego Kołacza

Mikołów: 

Rok Rafała Wojaczka w Instytucie Mikołowskim: 2015 

– 70. rocznica urodzin poety 

Rybnik: 

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira 

Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów 

Sosnowiec: 

Sosnowieckie Dni Literatury

Tarnowskie Góry: 

Dzień Kultury Ulicznej

Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej 

Tychy: 

Międzynarodowy Festiwal „Śląska Jesień Gitarowa” 

i Konkurs Gitarowy im. J.E. Jurkowskiego

Wodzisław Śląski: 

„Maniak Literacki”

Zabrze: 

Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość 

Przedstawiona”

Międzynarodowy Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego 

Zabrzańskie spotkania z Herbertem

Bytom, Chorzów, Katowice, Gierałtowice, Piekary 

Śląskie, Radzionków: 

Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego 

Żywiec, Milówka, Rajcza: 

Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie 

Gody” 
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Wybrane wydarzenia artystyczne w regionie:

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

Okładka: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach


