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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę wielkopolskich zabytków MKiDN udzieliło 

247 dotacji. 

Przeznaczyło na ten cel 

52,6 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.

247 dotacji

52,6 mln zł
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Koszuty, dworek

Rogalin, pałac

Kalisz, most kamienny

Popowo Stare, pałac

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. wielkopolskie planuje przeznaczyć 

na kulturę 99,6 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów 

w zakresie fi nansowania kultury.

Lokalne projekty w Wielkopolsce w latach 2008-2015 

uzyskały dotacje ministerstwa o łącznej wartości 

143,8 mln zł. Dzięki temu od lat organizowane 

są popularne festiwale, przeglądy, koncerty, warsz-

taty 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 13 obiektów. Koszt tych inwestycji 

wynosił ponad 281 mln zł, z czego 

dofi nansowanie stanowiło 152,5 mln zł.

Poznań, Centrum kultury Zamek

Do instytucji państwowych i współprowadzonych 

przez MKiDN trafi ło 218 mln zł, są to: 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu 



Brzeziny
Gostyń
Jaraczewo
Koło
Komorniki
Kościan
Kotlin

Przygodzice
Przykona
Puszczykowo
Ryczywół
Skoki
Stare Miasto
Suchy Las

Swarzędz
Śrem
Trzcinica
Turek
Wielichowo
Zbąszyń

Nowe oblicze Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Budynek poznańskiej Biblioteki Raczyńskich został rozbu-
dowany o nową część, zintegrowaną funkcjonalnie i komu-
nikacyjnie z istniejącym zabytkowym gmachem. Nowy bu-
dynek liczy: siedem kondygnacji (w tym jedną podziemną); 
11,7 tys. m2 powierzchni całkowitej i 9,5 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. Łączna powierzchnia całkowita obu budynków 
wynosi 14,8 tys. m2. W powstałym kompleksie główne bloki 
funkcjonalne uzyskały wyrazistość i autonomię przestrzen-
ną zgodną z ich charakterem, a przede wszystkim – z inte-
resem i wygodą użytkowników. Dzięki temu mają ułatwiony 
dostęp do unikatowych zbiorów stanowiących europejskie 
dziedzictwo kulturowe. Zastosowane rozwiązania tech-
niczne pozwalają na korzystanie z zasobów bibliotecznych 
osobom niepełnosprawnym. Dodatkowym elementem 
projektu był zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia 
działalności kulturalnej oraz zagospodarowanie otaczają-
cego bibliotekę terenu.

Wartość całkowita projektu to 73,3 mln zł, 

a dofi nansowanie 31,8 mln zł

W efekcie 343 tys. mieszkańców 

mniejszych miejscowości zyskało dostęp 

do kultury i wiedzy w zmodernizowanych, 

przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył 

prawie 12,2 mln zł. 

Z programu co roku korzysta 228 placówek. 

Dzięki dotacjom, na bibliotecznych półkach pojawiło 

się ponad 494 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas 

spotkań w 37 Dyskusyjnych Klubach Książki.

Pracownicy bibliotek zyskali nowe kompetencje. Ze 

szkoleń realizowanych przez Instytut Książki w latach 

2008-2015 skorzystało 855 bibliotekarzy.

Kościoły

Dzięki dotacjom zabytkowe obiekty 

kultu religijnego odzyskały dawną 

świetność

Wybrane przykłady:

Brudzewo, drewniany kościół parafi alny

Głogówko, bazylika Filipinów

Gniezno, kościół Franciszkanów

Ląd, kościół pocysterski (Salezjanów)

Lubiń, kościół Benedyktynów

Nowe Dwory, kościół pomennonicki

Osieczna, kościół św. Walentego

Poznań, kościół NMP in summo

Przemęt, kościół pocysterski

Środa Wielkopolska, kościół Wniebowzięcia NMP

Tarnowo Podgórne, kościół Wszystkich Świętych

Wełna, kościół Podwyższenia Krzyża Św., polichromia 

wnętrza

Biblioteki

W ramach programu Biblioteka + 24 placówki zostały zmodernizowane na wzór takich instytucji 

w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. Koszt inwestycji wyniósł 13,6 mln zł.
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W sumie, na rozwój infrastruktury 

bibliotek w woj. wielkopolskim 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 15,1 mln zł

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają: 

Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej 

architektury drewnianej regionu Wielkopolski 

(Brody Poznańskie, Bronikowo, Domachowo, Jeżewo, 

Zakrzewo)

4,7 mln zł / 2,8 mln zł

Renowacja i konserwacja architektury oraz zabytków 

ruchomych XVIII-wiecznego Pokarmelickiego Zespołu 

Klasztornego w Kłodawie 

6,1 mln zł / 400 tys. zł 

Turek. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele 

NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji 

mehoff erowskiej 

10,7 mln zł / 700 tys. zł

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny 

950 tys. zł



Domy kultury Centrum 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 w ramach Programów Ministra od 2012 r.  

Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 31 wielkopolskich placówek otrzymało na ten cel 4,9 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 MKiDN 

przekazało dotacje w wysokości 

8,2 mln zł
Przebudowa CK Zamek w Poznaniu objęła 

cały kompleks Sali Wielkiej – łącznie 

4922 m2 powierzchni. W efekcie powstała 

wielofunkcyjna sala widowiskowa, 

wyposażona w sprzęt elektroakustyczny 

i multimedialny oraz niezbędne systemy 

techniczne. Remont objął również Hol Główny 

z punktem informacyjnym, Salę Wystaw, 

Kino Studyjne, Scenę Nową, Salę Prób oraz 

dwukondygnacyjne Atrium z przestrzenią 

na kawiarnię i księgarnię.
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62,3 mln zł / 27,3 mln zł

Benefi cjent: Miejski Dom Kultury w Wągrowcu 

Nazwa zadania: Nowoczesne rozwiązania dla nowoczesnej 

edukacji – zakup wyposażenia na potrzeby edukacji 

kulturalnej i popularyzatorskiej

Kwota dotacji: 25 tys. zł

Całkowity koszt zadania: 76 tys. zł

Rok realizacji: 2014

Działania zrealizowane w ramach zadania dotyczyły wyposażenia 
technicznego Galerii Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Obej-
mowały one: nowoczesne rozwiązania ekspozycyjne, wymianę 
systemu oświetlenia, wykonanie ruchomych, łatwo przesuwalnych 
ścian, zakup nowoczesnego systemu audiowizualnego: ekranu 
projekcyjnego, nagłośnienia konferencyjnego, a także nowocze-
snego systemu oświetlenia ogólnego z możliwością sterowania. 
Podniesiono także estetykę pomieszczenia poprzez zamontowanie 
systemu żaluzji pionowych.

Realizacja zadania poprawiła standard otoczenia, w jakim prowa-
dzone są warsztaty artystyczne, wernisaże, wieczory autorskie 
i mini koncerty. W pomieszczeniach odbywa się przede wszystkim 
działalność wystawiennicza, edukacyjna i popularyzatorska doty-
cząca fotografi i, fi lmu i sztuk plastycznych.

Nowoczesne wyposażenie zakupione do Galerii zostało także wy-
korzystane do poprawy jakości artystycznych dla dzieci objętych 
realizowanym przez MDK (przy udziale pozyskanych od prywat-
nego sponsora środków) oryginalnym projektem edukacyjno-
-kulturalnym „Ptaszarnia”. Projekt dotyczy wyrównywania szans 
edukacyjnych, likwidowania barier w dostępie do kultury oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 200 dzieci z powiatu 
wągrowieckiego, będących podopiecznymi ośrodków profi laktyki, 
pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjo-
terapeutycznych.

Zmodernizowane obiekty znajdują się w: 

Czarnkowie
Dobrzycy
Kazimierzu Biskupim
Kępnie
Kościanie

Krajence
Krotoszynie
Krzyżu Wielkopolskim
Nowym Tomyślu
Powidzu

Środzie Wielkopolskiej
Wągrowcu
Wolsztynie



Muzea

Dzięki dotacjom z budżetu Programów Ministra 

na poprawę infrastruktury i zakup kolekcji 

wielkopolskie muzea otrzymały od 2008 r.

2,5 mln zł
Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

a także pomoc w ich dostosowaniu do współczesnego świata oraz potrzeb i wymagań 

współczesnego odbiorcy. Wykorzystując dotacje przekazywane przez resort, wielkopolskie  

placówki przechodzą gruntowne remonty i modernizacje.

Inwestycje przeprowadzone dzięki środkom europejskim są warte ponad 80 mln zł, z czego dofi nansowanie 

wynosiło 38,7 mln zł.

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 

Promesa MKiDN: 587,7 tys. zł  

Rezerwaty Archeologiczne dotyczące początków 

państwa polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo

Promesa MKiDN: 2,6 mln zł 
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Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-

-Parkowego w Rogalinie – Oddziału Muzeum 

Narodowego w Poznaniu

14,8 mln zł / 10,5 mln zł  

Remont i adaptacja budynku byłego magistratu 

w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej 

im. T.P. Potworowskiego

Promesa MKiDN: 500 tys. zł 

Pałac w Rogalinie

Muzeum Narodowe w Poznaniu

wybrane wydarzenia:

Tycjan – Veronese – Tiepolo. Arcydzieła malarstwa włoskiego
ze zbiorów Accademia Carrara w Bergamo
02.06–05.08.2012
frekwencja: 15 174 osób

Chełmoński, Chmielowski, Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim 
w Warszawie (1874 -1883) 
21.03–06.06.2010
frekwencja: 8 634 osób

Grafi ki Rembrandta. Oryginał. Kopia. Późne odbitki
05.04–07.06.2009
frekwencja: 5 430 osób

Plakat musi śpiewać! Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu  
08.05–24.07.2011
frekwencja: 3 745 osób
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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 

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.

Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej 

poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę 

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 

47,5 mln zł / 40,3 mln zł

„Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu” 

– rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej o salę 

koncertową, pomieszczenia dydaktyczne i warsztaty

12,4 mln zł / 10,2 mln zł
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Na projekty infrastrukturalne wielkopolskie 

szkoły i uczelnie artystyczne od 2008 r.  

otrzymały od resortu kultury 8,2 mln zł 

Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 

w mniejszych miastach. Od 2008 r. w woj. 

wielkopolskim powstały: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowie Podgórnym

Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie

Wybrane wydarzenia muzealne w regionie:

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Wystawa Promienie średniowiecza 

Wystawa Gniezno – Miasto Królów

Wystawa czasowa Stolica Prymasów

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoff era

Modernizacja wystawy stałej: Ekspozycja etnografi czna

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Modernizacja wystawy stałej Postęp techniczny w rolnictwie w XIX i XX wieku

Modernizacja wystawy stałej Agrolotnictwo

Muzeum Regionalne w Jarocinie

Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie 

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Modernizacja wystawy stałej 

Stowarzyszenie Artystów i Krytyków Sztuki „X-Ray” w Luboniu

Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej

3,5 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 40 wydarzeń muzealnych i wystaw na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie



projekt 
interdyscyplinarny

Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN

fi lm

Malta Festival Poznań

7 mln zł 

Największy i najważniejszy festiwal sztuk performatyw-

nych w Polsce. Zajmujące również poczesne miejsce 

w kalendarzu europejskich imprez kulturalnych, 

a przez międzynarodowych krytyków porównywany 

jest ze słynnymi festiwalami takimi jak w Avignon 

i Edynburgu.  

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza 

Ale Kino!

470 tys. zł

Festiwal pełni misję popularyzatorską, przedstawiając 

widzom, krytyce i środowiskom twórczym współcze-

sne, niekomercyjne kino, znajdujące się w większości 

poza obiegiem dystrybucyjnym, tworzy wzorce uczest-

nictwa dzieci i młodzieży w kulturze fi lmowej. Promuje 

kino zaangażowane, rozwijające wyobraźnię i zdolność 

kreatywnego myślenia, przybliżające różne społecz-

ności i kultury, kino sprzyjające kształtowaniu wartości 

i postaw. Tworzy platformę dyskusji o mediach audio-

wizualnych w Polsce i na świecie, angażującą środowi-

ska fi lmowe, edukacyjne oraz odbiorców. Festiwal ma 

blisko 50 letnią tradycję, doceniany w Europie, nagro-

dzony dwukrotnie nagrodą PISF oraz Nagrodą Obywa-

telską Parlamentu Europejskiego.

Międzynarodowy festiwal fi lmu i muzyki 

TRANSATLANTYK FESTIVAL

690 tys. zł

Wybitne światowe kino i muzyka. Legendarni i młodzi 

twórcy, przedstawiciele zawodów fi lmowych i muzycz-

nych, setki pokazów, a także liczne wydarzenia mu-

zyczne. Artystyczna platforma, która poprzez muzykę 

i fi lm buduje silniejsze związki między społeczeństwem, 

sztuką i środowiskiem, inspiruje dyskusje na aktualne 

tematy społeczne. Twórcą i dyrektorem festiwalu jest 

laureat Oscara – Jan A. P. Kaczmarek.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych 

ANIMATOR

335 tys. zł

Festiwal prezentuje i popularyzuje polskie i światowe 

artystyczne kino animowane oraz ukazuje związki fi lmu 

animowanego z innymi dziedzinami sztuki. To najwięk-

sze tego typu wydarzenie w Polsce – podczas każdej 

edycji prezentowanych jest ponad 300 fi lmów. 
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32. Ale Kino, warsztaty fi lmowe

Międzynarodowy festiwal fi lmu i muzyki TRANSATLANTYK FESTIVAL

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych ANIMATORMalta Festival Poznań

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 wielkopolskim dofi nansowanie otrzymało 367 projektów na łączną kwotę 

40 379 754 zł.

Przez 25 lat formuła ewoluowała z festiwalu teatral-

nego w wydarzenie interdyscyplinarne obejmujące 

również muzykę, taniec, fi lm i sztuki wizualne, 

a także formy łączące różne dyscypliny i media. 

Rokrocznie imprezę relacjonuje około 200 dziennika-

rzy, a w mediach pojawia się ponad 4,5 tys. wzmianek.



muzyka

taniec sztuki wizualne

teatr

Stary Browar Nowy Taniec dla Dzieci

130 tys. zł 

Mediations Biennale Poznań 

720 tys. zł 

Festiwal ETHNO PORT Poznań

1,4 mln zł 

Wydarzenie prezentuje muzykę wywodzącą się z tra-

dycji kulturowej wybranych regionów świata. Aktyw-

ność sceniczna i fonografi czna biorących w nim udział 

artystów przypisywana jest do kategorii world music, 

etno lub folk. Zgodnie z realizowaną konsekwentnie 

ideą imprezy, prezentacje obejmują zarówno artystów 

kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia 

dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak 

i tych, których projekty kreują nowe wartości poprzez 

oryginalne środki artystycznej ekspresji. 

Program, którego najistotniejszym elementem jest 

20 koncertów, uzupełnią działania interdyscyplinarne 

– wykłady, spotkania, warsztaty, pokazy fi lmowe 

i wystawy.

Kaliskie Spotkania Teatralne – Festiwal Sztuki 

Aktorskiej

1,3 mln zł

Najstarszy, odbywający się w sposób ciągły od roku 

1961, festiwal sztuki scenicznej w kraju. Jedyny prze-

gląd, w ramach którego ocenie podlegają kreacje 

aktorskie. 

Na imprezie prezentowane są najwybitniejsze przed-

stawienia, odznaczające się ciekawymi kreacjami 

aktorskimi, których premiery odbyły się w ciągu ostat-

nich dwóch sezonów. Program – oprócz przedstawień 

konkursowych – obejmuje również spektakle teatrów 

alternatywnych oraz interdyscyplinarne wydarzenia 

towarzyszące: wystawy, konferencje, koncerty czy 

rozmowy z artystami.

Ethno Port2015, Cedric Watson

Ethno Port2015 Noura Mint Seymali

Stary Browar Nowy Taniec dla Dzieci Mediations Biennale Poznań

55KST, Morfi na

55KST, Wojna 55KST, Prezydentki
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Wykorzystane w publikacji fotografi e pochodzą z archiwum MKiDN i instytucji podległych resortowi. 

Okładka: Poznań, Centrum kultury Zamek

Wydarzenia artystyczne w mniejszych miejscowościach:

Blizanów: 

„Oglądam świat oczami Pana Cogito”

Brdów: 

Brdowskie inspiracje Chopinowskie

Duszniki: 

Ogólnopolskie Konfrontacje Folklorystyczne

Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół 

Gospodyń Wiejskich

Gniezno: 

Festiwal Filmowy OFFELIADA

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyczne 

przestrzenie”

Pan Lutosławski

Jarocin: 

Wielki Teatr w Małym Mieście

Kościan: 

Turniej Dudziarzy Wielkopolskich

Krobia: 

Festiwal Tradycji i Folkloru

Krotoszyn: 

KROTOSZYN FOLK FESTIVAL 2009 Open Air International 

Folk Festival

Ląd nad Wartą: 

Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej 

i Cysterskiej 

Leszno: 

Frycek i Fryderyk czyli Chopin w 200. rocznicę urodzin

Miłosław: 

Festiwal Literacki – Nagroda Kościelskich

Murowana Goślina: 

Letni Festiwal Muzyczny Musica sacra musica profana Długa 

Goślina 

Ostrów Wielkopolski: 

Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy, Grand Prix Komeda 

– Muzyka Polskiego Filmu

Muzeum Jazz Festiwal

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych

Potęga Smaku – w Hołdzie Zbigniewowi Herbertowi

Śpiewaj razem z nami – śpiewające wspólnoty lokalne

Spotkania Muzyki „Chanterelle Festival”

Piła: 

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie 

Spotkania”

Mistrzowski Przegląd Muzyczny „Master Class”

Pilskie Dni Literatury dla Dzieci i Młodzieży

Przeźmierowo, Tarnowo Podgórne: Festiwal Sztuki Ludowej

Śmigiel: 

Przegląd piosenki chrześcijańskiej Carmen Deo

Śrem: 

„Zgrana paka na szlaku ziemniaka” 

Trzcianka: 

„Podróże moich marzeń inspirowane literaturą” – powiatowy 

konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży

„Pokłóciły się poetki o...” – jesienne spotkania literackie 

w bibliotece dla dzieci

Wągrowiec: Festiwal Muzyki Klasycznej im. Adama 

z Wągrowca „Pałucka Wiosna Muzyczna”

Zbąszyń: 

Biesiada Koźlarska – Tradycje Weselne

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Experyment”

Zduny: 

Pogranicze Kultur 


