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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę świętokrzyskich zabytków MKiDN 

udzieliło 11 dotacji. 

Przeznaczyło na ten cel 

17,7 mln zł. 

Najważniejsze prace dotyczyły zabezpieczenia 

konstrukcyjnego obiektów, a więc ich ratowania, 

a nie tylko poprawiania wyglądu.

11 dotacji

17,7 mln zł
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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. świętokrzyskie planuje przeznaczyć 

na kulturę 29,3 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

Lokalne projekty w świętokrzyskiem w latach 2008-

-2015 uzyskały dotację ministerstwa o łącznej wartości 

55,3 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 16 obiektów. Koszt tych inwestycji 

wynosił prawie 189 mln zł, z czego 

dofi nansowanie stanowiło prawie 85,9 mln zł.

Wiślica, Dom Długosza, elewacja płn. po pracach konserwatorskichKielce, Filharmonia Świętokrzyska – Międzynarodowe Centrum Kultur

Bejsce, pałac Badenich Sandomierz, zamek królewski

Krzemionki Opatowskie, kopalnia



Obiekty kultu religijnego
Dzięki dotacjom zabytkowe obiekty 

kultu religijnego odzyskały dawną 

świetność.

Chmielnik, synagoga

Krzemionki Opatowskie, kopalnia

Klimontów, kolegiata

Opatów, kolegiata św. Marcina

Rytwiany, kościół pokamedulski

Sandomierz, katedra

Szydłów, kościół Wszystkich Świętych, freski

Tarłów, kościół Trójcy Św.

Wąchock, klasztor Cystersów

Biblioteki

Dzięki temu 121 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości resort przeznaczył 4,7 mln zł. 

Z programu co roku korzysta ponad 100 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło się  202,3 tys. książek. 

Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 64 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 171 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 12 placówek zostało unowocześnionych na wzór takich 

instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Koszt inwestycji wyniósł 

7,2 mln zł.
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Sandomierz, katedra

Bogoria

Brody

Klimontów

Krasocin

Morawica

Piekoszów

Radków

Samsonów 

(gm. Zagnańsk)

Włoszczowa

Klimontów, kolegiata

Szydłów, kościół Wszystkich Świętych

Opatów, kolegiata św. Marcina

Szydłów, kościół Wszystkich Świętych

EOG Konserwacja wnętrz perły wczesnogotyckiej 

architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej 

w Sandomierzu

13,9 mln zł / 11,8 mln zł

Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich 

w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, OO. Bernardynów 

w Opatowie

1,7 mln zł / 600 tys. zł

Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy 

Oblatów Maryi Niepokalanej – Sanktuarium Relikwii 

Drzewa Krzyża Świętego

4,3 mln zł / 600 tys. zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie

Kwota dofi nansowania 223 956 zł
Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają:

Wybrane przykłady:



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 stanowi cel funkcjonującego w ramach Programów Ministra od 

2012 r. Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 6 świętokrzyskich placówek otrzymało na ten cel 1,8 mln zł. 

Dzięki temu mieszkańcy, głównie mniejszych miejscowości, zyskali dostęp do edukacji kulturalnej i artystycznej 

w przyjaznych użytkownikom obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Wyremontowane ośrodki znajdują się w Połańcu, Sandomierzu i Staszowie. 

W sumie, od 2008 r. na rozwój 

domów kultury w świętokrzyskiem 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 7,7 mln zł 

Benefi cjent: Staszowski Ośrodek Kultury

Nazwa zadania: Staszowska SOKowirówka Kulturalna 
czyli modernizacja domu kultury

Kwota dotacji: 450 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 542 tys. zł

Rok realizacji: 2013

Zadanie polegało na remoncie sali widowiskowej: wymienio-
no elektrykę, odnowiono podłogę, wykonano szpachlowa-
nie i malowanie ścian, zamontowano nowe krzesła, nagło-
śnienie i oświetlenie, zakupiono projektor kinowy i ekran, 
a także zbudowano antresolę dla akustyka.

Realizacja zadania stanowiła kontynuację prac wykonanych 
w Staszowskim Ośrodku Kultury w roku 2010. Dzięki środ-
kom pozyskanym głównie od sponsorów udało się zmo-
dernizować klatkę schodową przy wejściu głównym, część 
biur i 3 sanitariaty, zamontowano instalację ciepłej wody 
i prysznic.

Staszowski Ośrodek Kultury jest jedyną instytucją kultury
w mieście i gminie. Region boryka się z dużym bezrobociem 
i małym zainteresowaniem kulturą. Realizacja zadania, wpi-
sując się w założenia „Strategii zrównoważonego rozwoju 
Powiatu Staszowskiego na lata 2000-2015”, jest jednym ze 
sposobów wychodzenia naprzeciw tym problemom. 

W roku 2015 Staszowski Ośrodek Kultury kontynuuje projekt 
modernizacji użytkowanego obiektu poprzez realizację za-
dania pn. „SOKowirówka z klimatyzacją – montaż klimatyza-
cji, rozbudowa oświetlenia, nagłośnienia oraz wyposażenia 
sceny”.

Sala widowiskowa przed modernizacją

Sala widowiskowa po modernizacji

stro
na 7     |     dział m

uzea     |     w
o

jew
ó

dztw
o

 św
ięto

krzyskie    |     D
ziałania M

KiD
N

 w
 latach 20

0
8-20

15

Muzea

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji 

świętokrzyskie muzea otrzymały od 2008 r. 
17,8 mln zł

Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego 

„Świętokrzyski Sztetl” w budynku zabytkowej synagogi 

8,4 mln zł / 1 mln zł

Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne 

zabytkowej huty żelaza w Starachowicach

9,5 mln zł / 6,6 mln zł

Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka 

Sienkiewicza w Oblęgorku

9,5 mln / 698 tys. zł

Budowa Parku Etnografi cznego Ziemi Żywieckiej 

w Ślemieniu

4,4 mln zł / 426 tys. zł 

Rozbudowa Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku 

Etnografi cznego w Tokarni

13,9 mln zł / 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, świętokrzyskie 

placówki przechodzą remonty i modernizacje.

Muzeum Narodowe w Kielcach, jako instytucja 

współprowadzona przez MKiDN, otrzymało od 2008 r. 

26,8 mln zł dotacji.

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne 

w Ostrowcu Świętokrzyskim

Modernizacja ekspozycji w kopalniach 
w Krzemionkach

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie

Modernizacja stałej ekspozycji zegarów słonecznych
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Muzyka

Duże znaczenie dla życia kulturalnego Kielc i województwa 

miało otwarcie nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej 

– Międzynarodowego Centrum Kultur. Odbyło się ono 

w styczniu 2012 r.

W budynku znajdują się m.in. wielofunkcyjna sala koncertowa, sala kameralna, dziedziniec koncertowy, biblioteka 

oraz foyer z galerią. W sali koncertowej, oprócz koncertów, przedstawień operowych, musicali oraz baletu mogą 

się także odbywać pokazy fi lmów. 

Międzynarodowe Centrum Kultur stało się ośrodkiem życia kulturalnego o znaczeniu ogólnopolskim 

oraz miejscem spotkań artystów z kraju i zagranicy.

Inwestycja kosztowała 74,1 mln zł, dofi nansowanie UE wyniosło 31,9 mln zł.



Sieć publicznych szkół artystycznych jest systematycz-

nie rozbudowywana, zwłaszcza w mniejszych mia-

stach. Od 2008 r. w woj. świętokrzyskim powstały: 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Kielcach

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 

w Kielcach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju
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Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

muzyka

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 rozbudowywane, remontowane i wyposażane 

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

Na projekty infrastrukturalne 

świętokrzyskie szkoły 

od 2008 r. otrzymały 

od resortu kultury 

5,2 mln zł

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach kosztowała 

21,8 mln zł, z czego 15 mln zł stanowiła dotacja UE.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny 

Jamroz, Busko-Zdrój

1,1 mln zł

Festiwal łączy promocję małych środowisk i wielkich 

osobowości kultury polskiej i światowej, jak również 

umożliwia debiuty młodym artystom. Założeniem 

imprezy jest wspieranie i prezentacja wartościowych 

trendów w kulturze muzycznej. Organizacja 

wydarzenia przeciwdziała wykluczeniu kulturowemu 

małych środowisk regionu świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Dni Muzyki, Kielce

335 tys. zł

Coroczny festiwal, którego głównym zadaniem jest 

możliwie najpełniejsza prezentacja muzyki polskiej. 

Oprócz utworów nowych, często premierowych, 

do programu włączane są kompozycje starsze, 

w tym także należące do repertuarowej klasyki, 

ale nigdy wcześniej w Kielcach nie wykonywane. 

Prezentowane są one podczas koncertów 

symfonicznych, kameralnych, muzyki elektronicznej 

czy improwizowanej, a wzbogacają je wystawy 

plastyczne i popularyzujące muzykę projekcje fi lmowe 

oraz promocje wydawnictw. Melomani mają szansę 

poznać wielu polskich twórców różnych epok i ich 

zróżnicowany stylistycznie dorobek, który prawie 

nie pojawia się w abonamentowych koncertach 

fi lharmonicznych; jednocześnie prezentowany jest 

on w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście 

kulturowym.

Świętokrzyskie Dni Muzyki

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 57 projektów na łączną kwotę: 2 659 254 zł.



Busko-Zdrój: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz 

Kielce:

Świętokrzyskie Dni Muzyki  

Festiwal Form Dokumentalnych NURT 

Festiwal Tańca

Debiuty w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”

Cykl warsztatów plastycznych i teatralnych „Baśnie Herberta”

„Wokół Herberta”

Spotkania Artystyczne Zespołów Muzycznych Solistów

Spotkania Artystyczne Zespołów Tanecznych i Folklorystycznych

Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Teatralnych

Dni Oskara Kolberga

Świętokrzyskie spotkania z literaturą organizowane w ramach festiwalu „4 Pory Ksiązki”

Rok Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej

Kurozwęki: 

Festiwal Chopinowski 

Nowa Słupia:

„Obrzędy i tradycje ludowe spod Łysej Góry” – spektakl taneczno-teatralny

„Dymarki Świętokrzyskie” 

Ostrowiec Świętokrzyski: 

Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski 

Sandomierz: 

Festiwal Muzyka w Sandomierzu

Suchedniów: 

„Herbert wczoraj, dziś i jutro” edukacyjny projekt teatralny

Wiślica: 

Skarby Ponidzia widziane oczami najmłodszych mieszkańców – konkurs plastyczny 

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

Okładka: Kielce, Filharmonia Świętokrzyska – Międzynarodowe Centrum Kultur


