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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp
Zabytki

Na ochronę warmińsko-mazurskich zabytków MKiDN 

udzieliło 202 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

45,1 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.

Barczewo, kościół św. Anny

202 dotacje

41,5 mln zł
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Elbląg, centrum sztuki EL (d. kościół NMP) Wozławki, Antoni Opat, kopuła

Stoczek Klasztorny, klasztor Reszel, zamek biskupi

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. samorząd województwa warmińsko-

mazurskiego planuje przeznaczyć na kulturę 

48,1 mln zł.
MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

Lokalne projekty w województwie warmińsko-

mazurskim w latach 2008-2015 uzyskały dotację 

ministerstwa o łącznej wartości 81,4 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 odzyskują dawną 

świetność.

Ze środków europejskich, których operatorem 

jest  resort kultury, wybudowano lub gruntownie 

odnowiono 9 obiektów. Koszt tych inwestycji wynosił 

prawie 169 mln zł, z czego dofi nansowanie 

stanowiło prawie 56,6 mln zł.



Bisztynek

Giżycko

Gronowo 

Elbląskie

Kętrzyn

Komorowo 

Żuławskie 

Laseczno

Lidzbark 

Warmiński

Lubawa

Margonin

Markusy

Mikołajki-

Kłobuk

Miłakowo

Morąg

Mrągowo

Nowe Miasto 

Lubawskie

Pieniężno

Pisz

Stare Juchy

Kościoły
Dzięki dotacjom zostały 

odrestaurowane zabytkowe 

obiekty kultu religijnego.

Wybrane przykłady:

Barczewo, kościół św. Anny

Chwalęcin, Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Św.

Frombork, katedra

Krosno, sanktuarium

Lidzbark Warmiński, cerkiew drewn. Schinkla

Nowe Miasto Lubawskie, kościół św. Tomasza

Orneta, kościół św. Jana, ołtarz główny

Pasym, kościół ewangelicki

Sorkwity, kościół ewangelicki

Stoczek Klasztorny, klasztor

Święta Lipka, kościół Jezuitów

Wozławki, kościół św. Piotra i Pawła

Biblioteki

W efekcie 288 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy 

w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.   

Na zakup nowości resort przeznaczył 5,7 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 119 placówek. 

Dzięki dotacjom na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 242,5 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 75 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 477 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 18 placówek kosztem 8,1 mln zł unowocześniono na wzór 

takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.
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Frombork, katedra

Chwalęcin, Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Św.

Lidzbark Warmiński, cerkiewŚwięta Lipka

Krosno k. Ornety, sanktuarium

Święta Lipka

Ginący zabytek – ratowanie Sanktuarium 

w Świętej Lipce

9,7 mln zł / 8,2 mln zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu

Kwota dofi nansowania 500 tys. zł
Do wyremontowanych placówek zapraszają:

W sumie, na rozwój infrastruktury 

bibliotek w woj. warmińsko-

-mazurskim MKiDN przekazało 

dotacje w wys. 11,1 mln zł



Bisztynku

Dąbrównie

Kurzętniku

Lidzbarku

Mrągowie

Pieniężnie

Płośnicy

Reszeli

Szczytnie

Zalewie

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu 

Leon Tarasewicz – STARCIE 

„Przebudzenie – przed końcem świata”

Ingerencje / Interferences. 

„Bez słów” Wystawa na terenie byłego obozu 
koncentracyjnego Stutthof

Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
w Praniu 

Aranżacja nowej stałej wystawy w Muzeum 
K. I. Gałczyńskiego 

Muzeum Budownictwa Ludowego 
– Park Etnografi czny w Olsztynku 

„Dotknij kultury ludowej” – wystawa etnografi czna 
na dotyk 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 

Wystawa stała pt. „Truso – legenda Bałtyku”

Modernizacja dwóch wystaw stałych: „Rzemiosło 
elbląskie” i „Ceramika kadyńska w zbiorach 

Edwarda Parzycha”

„Elbląg – życie codzienne w hanzeatyckim porcie” 
– wystawa czasowa 

Wystawa w zasięgu ręki – druk katalogu do wystawy 
„Truso. Między Weonodlandem a Witlandem”

Domy kultury
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Domy kultury 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 w woj. warmińsko-mazurskim 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 7,7 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. Wykorzy-

stując dotacje przekazywane przez resort, placówki przechodzą remonty i modernizacje.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów 

Ministra na poprawę infrastruktury, 

warmińsko-mazurskie muzea 

otrzymały od 2008 r. 1,7 mln zł
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Benefi cjent: Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy

Nazwa zadania: Nowoczesne Gminne Centrum Kultury 

odpowiedzią na potrzeby kulturalne mieszkańców 

regionu

Kwota dotacji: 200 000 zł

Całkowity koszt zadania: 218 000 zł

Rok realizacji: 2013

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych w użyt-

kowanym od 1986 roku budynku będącego w bardzo złym 

stanie technicznym. Brak termomodernizacji oraz niesz-

czelne i dziurawe drzwi zwiększały koszty jego ogrzewania. 

Cieknący dach wyłączał z użytkowania część pomieszczeń 

dydaktycznych. Łazienki nie spełniały podstawowych wy-

mogów sanitarnych i nie były przystosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, ośrodek kultury nie 

posiadał podstawowego wyposażenia multimedialnego i na-

głośnieniowego.

Budynek został poddany termomodernizacji, dzięki któ-

rej zyskał także estetyczny wygląd. Wyremontowano 

łazienki, dostosowując je dla osób niepełnosprawnych. 

Wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną i zewnętrz-

ną. Przebudowano jedną z sal na galerię ekspozycyjną 

oraz wyremontowano część pomieszczeń przeznaczo-

nych do prowadzenia edukacji kulturalnej. Został także 

zakupiony sprzęt nagłośnieniowy oraz meble do po-

mieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich.

W roku 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy ponow-

nie otrzymał dofi nansowanie na kontynuację prac i zaku-

pów. W trakcie realizacji są prace związane z: remontem 

i przystosowaniem kolejnych sal do prowadzenia eduka-

cji kulturalnej, wymianą stolarki okiennej, wykonaniem 

opaski z kostki betonowej wokół budynku. Będą także 

zrealizowane zakupy mebli do sal dydaktycznych, sprzę-

tu muzycznego i komputerowego.

Konserwacja i odrestaurowanie XIV-wiecznego zamku 

w Lidzbarku Warmińskim  – perły architektury 

gotyckiej w Polsce 

19,3 mln / 13,3 mln 

Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków

4,4 mln zł / 3,8 mln zł

Lidzbark Warmiński

Wilczy Szaniec

Ministerstwo kultury sfi nansuje budowę wystawy 

plenerowej w dawnej siedzibie Hitlera Wilczy 

Szaniec w Gierłoży. Koszt szacowany jest na ok. 

1,5 mln zł.

962 tys zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 15 wystaw i wydarzeń muzealnych na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego
Wyremontowane placówki znajdują się w: Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków stanowi 

cel funkcjonującego od 2012 r. w ramach Programów 

Ministra Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 

22 warmińsko-mazurskie placówki otrzymały na ten 

cel 3,7 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy, głównie 

mniejszych miejscowości, zyskali dostęp do edukacji 

kulturalnej i artystycznej w przyjaznych użytkownikom 

obiektach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.



Pierwszy koncert w nowym gmachu  odbył się w marcu 2011 r., zaś ofi cjalne otwarcie nowym sezonie, 

w połączeniu z jubileuszem 65-lecia orkiestry – 15 września 2011 r. 

Olsztyńscy muzycy i ich publiczność otrzymali siedzibę nowoczesną, cechującą się szlachetną prostotą, 

o powierzchni około 13 tys. m2, z salą koncertową dla ponad 500 słuchaczy, garderobami, salami prób 

i niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi.

Inwestycja warta 63,8 mln zł została sfi nansowana z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007-2013. MKiDN w ramach Promesy przekazało 3 mln zł.

Projekt zakładał remont i modernizację budynku w celu podniesienia jego standardu i warunków użytkowania. 

Wykonano prace w obrębie bryły budynku: odnowiono trzy sale teatralne, widownię, zaplecze i foyer. Powstał 

łącznik między budynkiem głównym a Studium Aktorskim. Wykonano  remont elewacji , schodów wejściowych 

i ogrodzenia posesji.

Obiekt został wyposażony w elementy technologii teatralnej, m. in. nagłośnienie, system łączności inspicjenta 

i naświetlenie. 

Remont podniósł atrakcyjność obiektu jako zabytku i instytucji kultury oraz zwiększył dostęp do kultury 

mieszkańców północno-wschodniej Polski. 

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, będący instytucją współprowadzoną przez MKiDN i marszałka województwa 

warmińsko-mazurskiego, otrzymał w latach 2008-2015 22,5 mln zł dotacji. 

Koszt inwestycji: 37,8 mln zł, 
dofi nansowanie UE 20 mln zł.

Teatr Muzyka

Po trzech latach remontu Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie wrócił do odnowionej 

siedziby. Jej ofi cjalne otwarcie nastąpiło w listopadzie 2013 r. 

Znaczne możliwości w życie kulturalne Olsztyna i województwa wniosła budowa nowej siedziby 

Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. 
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Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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muzyka

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 

„Złota Tarka”, Iława

485 tys. zł

Projekt promujący i popularyzujący jazz,

w tradycyjnych i nowoczesnych aranżacjach oraz 

we współczesnych trendach i formach przekazu 

muzycznego widocznych w polskiej i światowej 

kulturze. Dzięki udziałowi największych gwiazd 

polskiego i światowego jazzu, iławski Festiwal jest 

największym wydarzeniem artystycznym tego typu 

w województwie warmińsko-mazurskim i zajmuje 

wysoką pozycję wśród renomowanych jazzowych 

festiwali polskich i europejskich. 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej 

im. Feliksa Nowowiejskiego, Barczewo

155 tys. zł 

Celem festiwalu jest upamiętnienie postaci 

i twórczości wybitnego kompozytora Feliksa 

Nowowiejskiego, wielkiego patrioty i Polaka, 

którego działalność była istotnym czynnikiem 

kształtowania polskiej świadomości na ziemiach 

północnych. Festiwal o zasięgu międzynarodowym 

ma charakter konkursu. W czasie imprezy odbywają 

się przesłuchania konkursowe i koncerty 

towarzyszące, które głównie są skierowane 

do społeczności zamieszkałej w małych 

miejscowościach.

Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza

 w mniejszych miastach. 

Od 2008 r. w woj. warmińsko-mazurskiem powstały: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Mieście 

Lubawskim

Szkoły artystyczne i uczelnie

Na projekty infrastrukturalne warmińsko-mazurskie 

szkoły od 2008 r. otrzymały od resortu kultury 

5,4 mln zł

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 one rozbudowywane, remontowane 

i wyposażane w nowoczesny sprzęt, zarówno dzięki dotacjom unijnym, jak i z budżetu resortu.
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Dofi nansowane inwestycje są warte 18,8 mln zł, z czego wsparcie UE stanowi 9,8 mln. 

Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu 

wartość projektu: 12 mln zł
dofi nansowanie: 9,3 mln zł 

Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Armii 

Krajowej 21 w Ełku i adaptacja na szkołę artystyczną 

wartość projektu: 6,8 mln zł
dofi nansowanie: 500 tys. zł 

Złota Tarka Chóry przed domem Feliksa Nowowiejskiego – Hymn Warmii

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”. 

W województwie warmińsko-mazurskim dofi nansowanie otrzymało 112 wydarzeń na łączną kwotę 

4 940 025 zł. 

Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu



Barczewo, Elbląg: 

Festiwal „Muzyka polska na Żuławach”

Dobre miasto: 

Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących 

Elbląg: 

„Papierowy lala-land” – warsztaty artystyczne

Elbląska Wiosna Teatralna – Ogólnopolski Przegląd Sztuki 

Widowiskowej

Elbląskie Noce Teatru i Poezji

Ingerencje / Interferences

Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa ...Czy to jest kochanie?

Przebudzenie – przed końcem świata

Ełk, Nowa Wieś Ełcka: 

Jubileuszowy Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

pt. „Obyczaje i obrzędy karnawałowe w Polsce i na Litwie”

Ełk: 

Mazurski Festiwal Książki: Książką a lilia

Frombork: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 

Górowo Iławieckie:  

Festiwal Kultury Ukraińskiej W Górowie Iławeckim Ekołomyja

Iława: 

Międzynarodowe Spotkania Rodzin Muzykujących

XXXIX Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 

Jonkowo: 

(Nie)widzialne granice – festiwal „Wioska Teatralna” 2015

Kurzętnik: 

Międzywojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych

Lidzbark Warmiński:  

„Śpiewnik lidzbarski”

Kaziuki-Wilniuki 

Mrągowo: 

Impresje artystyczne „Śpiewające obrazy”

Nidzica: 

Festiwal Fantastyki – spotkania literackie i nowe formy 

czytelnictwa

Orzysz: 

Orzyskie Spotkania folklorystyczne 

Płośnica: 

Festiwal Kultury Mazurskiej

Pranie: 

Letni sezon artystyczny w leśniczówce Pranie

Siemiany: 

Festiwal – „Nad Jeziorakiem” 

Szczytno: 

„Pieśń stąd” – powojenne dziedzictwo Mazur

Ogólnopolski Konkurs Piosenki im. Krzysztofa Klenczona

Święto Mazurskiego Kartofl aka

Węgorzewo: 

Eko Union of Rock Festival

Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych Mniejszości Narodowych

Międzynarodowy Jarmark Folkloru

Seven Festival Music And More 

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

Okładka: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie


