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Sprawdź, 
co zrobiliśmy 
w Twojej okolicy!
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Wstęp Zabytki

Na ochronę zachodniopomorskich zabytków MKiDN 

udzieliło 173 dotacji. 
Przeznaczyło na ten cel 

38,5 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.

173 dotacje

38,5 mln zł
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Mieszkowice, mury obronne

Pęzino, zamek Joannitów Trzcińsko-Zdrój, ratusz

Koszalin, Góra Chełmska, wieża widokowa

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. zachodniopomorskie planuje 

przeznaczyć na kulturę 70,3 mln zł.

MKiDN uzupełnia i wspiera działania samorządów

 w zakresie fi nansowania kultury. 

Lokalne projekty w woj. zachodniopomorskim 

w latach 2008-2015 uzyskały dotację ministerstwa 

o łącznej wartości 74,3 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 4 obiekty. Koszt tych inwestycji 

wynosił 42,4 mln zł, z czego dofi nansowanie 

stanowiło prawie 23,4 mln zł.

Filharmonia w Szczecinie



Kościoły

Dzięki dotacjom zabytkowe obiekty 

kultu religijnego odzyskały dawną 

świetność

Brzesko k. Pyrzyc, strop w kościele Narodzenia NMP

Chwarszczany, kaplica Templariuszy 

(kościół św. Stanisława Kostki)

Chojna, kościół Mariacki

Darłowo, kościół św. Gertrudy

Kamień Pomorski, katedra

Kołbacz, kościół pocysterski

Runowo, kościół św. Tomasza

Stargard Szcz., kościół NMP Królowej Świata

Szczecin, kościół św. Jana Chrzciciela

Zwierzynek, kościół

Biblioteki

Dzięki temu 397 tys. mieszkańców mniejszych miejscowości zyskało dostęp do kultury i wiedzy

 w zmodernizowanych, przyjaznych czytelnikom miejscach.  

Na zakup nowości wydawniczych resort przeznaczył 6,2 mln zł. 

Z programu co roku korzysta ok. 100 placówek. 

Dzięki dotacjom na bibliotecznych półkach pojawiło się ponad 241 tys. książek. 
Co miesiąc czytelnicy rozmawiają o literaturze podczas spotkań w 55 Dyskusyjnych Klubach Książki.

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

2008-2015 skorzystało 435 bibliotekarzy. 

W ramach programu Biblioteka + 19 placówek zmieniło się w nowoczesne miejsca na wzór 

takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich. 

Koszt inwestycji wyniósł 9,8 mln zł.
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Brzesko k. Pyrzyc, strop w kościele Narodzenia NMP

Chwarszczany, kaplica templariuszy

Stargard Szczeciński, kościół NMP, Królowej ŚwiataDarłowo, kościół św. Gertrudy 
widok od zachodu

Kołbacz, klasztor pocysterski, 
elewacja zachodnia,rozeta

Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr 

Pomorza Zachodniego 

15,3 mln zł/ 13 mln zł

Biały Bór 

Chojna

Choszczno

Drawsko 

Pomorskie

Gryfi no

Kamień 

Pomorski

Karlino

Kołobrzeg

Mirosławiec

Myślenice

Myślibórz

Nowogródek 

Pomorski

Police

Sianów

Szczecinek

Świnoujście

Wierzchowo

Wolin

Do zmodernizowanych bibliotek zapraszają: Biblioteka Publiczna w Gryfi nie

Kwota dofi nansowania 172 512 zł

Wybrane przykłady:



Domy kultury
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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. 

Modernizacja i rozbudowa lokalnych ośrodków stanowi cel funkcjonującego w ramach Programów Ministra od 2012 

r. Priorytetu Infrastruktura domów kultury. 18 zachodniopomorskich placówek otrzymało na ten cel 1,9 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: Koszalinie, Mirosławcu i Pełczycach.

W sumie, od 2008 r. na rozwój domów 

kultury w woj. zachodniopomorskim 

MKiDN przekazało dotacje 

w wysokości 2,4 mln zł
Muzea 

Zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju muzeów, 

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

Wykorzystując dotacje przekazywane przez resort, zachodniopomorskie placówki przechodzą 

remonty i modernizacje; powstają także nowe muzea.

17,7 mln zł dotacji w latach 2008-2015 MKiDN przekazało Muzeum Narodowemu w Szczecinie – instytucji 

kultury współprowadzonej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Prawie 2 mln zł przeznaczono w latach 2008-2015 na wsparcie 22 wystaw i wydarzeń muzealnych 

w Szczecinie.

Dzięki dotacjom z budżetu Programów 

Ministra na poprawę infrastruktury i zakup 

kolekcji zachodniopomorskie muzea 

otrzymały od 2008 r. ponad 1,2 mln zł
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Nazwa zadania: Artystyczny kulturobus

Kwota dotacji: 79 000 zł

Całkowity koszt zadania: 120 000 zł

Rok realizacji: 2013

Zadanie dotyczyło zakupu środka transportu, który umożli-

wia dotarcie z ofertą kulturalną Kamieńskiego Ośrodka Kultury 

do mieszkańców Gminy Kamieniec Pomorski. 

Mieszkańcy spoza Kamieńca Pomorskiego mają utrudniony 

dostęp do oferty Kamieńskiego Domu Kultury, spowodowa-

ny odległością oraz trudną sytuacją materialną mieszkańców 

spowodowaną dużym bezrobociem. Dodatkowo, dom kultury 

w Kamieńcu Pomorskim nie posiada własnej siedziby, co utrud-

nia mu zapewnienie mieszkańcom odpowiednio szerokiej 

oferty kulturalnej. Własny pojazd, wyposażony w instrumenty 

muzyczne, nagłośnienie oraz pomoce dydaktyczne, wychodzi 

naprzeciw temu problemowi, dzięki możliwości wykorzystania 

bazy lokalowej świetlic i szkół wiejskich z terenu gminy.

„Artystyczny kulturobus” to projekt zakładający zawieranie 

partnerstw z przedstawicielami różnych grup społecznych 

w gminie (z lokalnymi twórcami, sołtysami, radami sołeckimi, 

itp.), a także kontynuację partnerstw wcześniej istniejących, 

np. ze szkołami.

Centra kultury

Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka 

Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza 

kulturalnego współpracy polsko-niemieckiej 

784,3 mln zł / 70 tys. zł

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

12,1 mln zł / 948 tys. zł

Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki 

w Szczecinie

10 mln zł / 9,2 mln zł

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu

Centrum Dialogu Przełomy

Ideą Centrum – nowej części Muzeum Narodowego w Szczecinie – jest spełnienie pragnień 

współczesnych szczecinian utworzenia miejsca debat i unaocznienia niełatwych dziejów regionu.



Szkoły artystyczne i uczelnie

Teatry

Muzyka

Na projekty infrastrukturalne 

zachodniopomorskie szkoły 

i uczelnie artystyczne od 2008 

r. otrzymały od resortu kultury 

4,6 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 szkoły i uczelnie artystyczne są remontowane 

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

W ramach Programów Ministra na poprawę infrastruktury teatrów w woj. zachodniopomorskim 

przekazano dotacje w wysokości 750 tys. zł.
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Sieć publicznych szkół artystycznych jest 

systematycznie rozbudowywana, zwłaszcza 

w mniejszych miastach. Od 2008 w woj. 

zachodniopomorskim powstały: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfi nie
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W 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

powołał Akademię Sztuki. Uczelnia powstała 

z połączenia Wydziału Edukacji Muzycznej Filii 

w Szczecinie, Akademii Muzycznej w Poznaniu 

oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zabytkowy Pałac pod Globusem – główna siedziba 

AS – przeszedł remont i modernizację , na które 

resort przekazał 5,7 mln zł. 

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Znaczne możliwości w życie kulturalne Szczecina i regionu wniosła budowa nowej siedziby Filharmonii 

im. Mieczysława Karłowicza. Inwestycja została dofi nansowana przez UE w ramach RPO woj. 

zachodniopomorskiego – wartość projektu: 113,3 mln zł, dofi nansowanie: 31,7 mln zł. 

Projekt architektoniczny wykonał hiszpańsko-włoski duet Fabrizio Barozzi i Alberto Veiga. Obiekt o powierzchni 

ponad 12 tys. metrów kwadratowych mieści cztery kondygnacje, dwie sale koncertowe, obszerne foyer i ponad 

1,1 tys. miejsc na widowni. Centralnym miejscem jest główna sala symfoniczna na 953 miejsca, w której akustyka 

pozwala na przygotowywanie nagrań studyjnych. Kolorem nawiązuje do Słońca, którego obecność zagwarantują 

rozmieszczone w sali świetliki. Sala Kameralna może ugościć 192 osoby, a jej wystrój symbolizuje Księżyc.

Zgodnie z zamysłem architektów budynek kształtem nawiązuje do krajobrazu miasta i bezpośredniego otoczenia 

działki – z wieżami kościołów i gmachów publicznych oraz wielospadowymi dachami budynków mieszkalnych. 

Sąsiaduje z budowanym nowym oddziałem Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy.

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto 

Szczecin. MKiDN wspiera ją w ramach Programów Ministra, przekazując dotacje na organizowane tam wydarzenia 

artystyczne: 

100 lat z muzyką Karłowicza – 100 rocznica śmierci kompozytora – 52 tys. zł

Turniej muzyków prawdziwych – prezentacja tradycyjnych elementów kultury muzycznej 25 tys. zł

Pomerania Nostra – Festiwal Dwóch Kultur – 50 tys. zł 

Chopin ponad nami – 100 tys. zł

SOUNDLAB – fi lharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej w Szczecinie – 100 tys. zł 

International Lutosławski Youth Orchestra – 112,7 tys. zł 

Centrum Dialogu Przełomy będzie miejscem spotkań i dyskusji na tematy dotyczące najnowszej historii miasta, 

Polski i Europy, miejscem opowieści budującej tożsamość mieszkańców Pomorza Zachodniego o tym, jak 

po II wojnie – wskutek decyzji międzynarodowych – doszło tu do wymiany ludności. 

Stała wystawa ma upamiętniać przede wszystkim wydarzenia wcześniej przemilczane, wpisane w narrację 

„społeczeństwa oporu” przeciwko władzy ludowej.



Białogard: 

„Spotkania dla małych i dużych w Bibliotece”

Borne Sulinowo: Międzynarodowy Plener Artystyczny 
„Artyści integrują środowisko lokalne”

Choszczno: 

„Pejzaż bez barier” – plenerowe warsztaty malarskie 
wraz z wystawą poplenerową

Darłowo: 

Darłowski Festiwal Teatrów Ulicznych

Gryfi no: Sztukowanie – Zderzenie Sztuk i Kultur 
„Festiwal premier”

Ińsko: 

Ińskie Lato Filmowe

Kamień Pomorski: 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej 

Kołobrzeg: 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa 
Herberta „Herbertiada”

Koszalin: 

Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie

Maszewo: 

Ogólnopolska Biesiada Teatralna „Wejrzenia”

Międzyzdroje: 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny AMBER BALTIC

Myślibórz: 

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Autorów 
i Kompozytorów Piosenki SMAK

Połczyn-Zdrój:

Cztery pory roku z książką 

Połczyński Festiwal Tańca 

Połczyńskie Impresje Teatralne – Ogólnopolski 
Festiwal Teatralny 

Pyrzyce: 

Festiwal Wielu Kultur – Bez Granic

Trzebiatów: 

Ogrody Marii Czartoryskiej – Trzebiatowskie Spotkania 
Literackie

Wybrane wydarzenia artystyczne 
dofi nansowane przez MKiDN
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teatr sztuki wizualne

fi lm

muzyka

Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT

2,2 mln zł

Największy festiwal międzynarodowy północno-

zachodniej Polski, podczas którego odbywają się 

spektakle, koncerty, wystawy, działania performerów, 

konferencje naukowe itp. Formuła pozwala na 

prezentację najnowszych nurtów i poszukiwań 

teatru polskiego i zagranicznego, stwarzając forum 

dla ich konfrontacji. Impreza ukazuje  przemiany 

europejskiego teatru w Polsce i jednocześnie promuje 

polską kulturę za granicą. Przekłada się to na liczną 

obecność twórców, a procentuje spotkaniem 

z udziałem wielotysięcznej publiczności, którego 

efekty zostają utrwalone w formie zdjęć, publikacji 

posesyjnej i odbijają się szerokim echem w mediach.

Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 

„Młodzi i Film”

930 tys. zł 

Na wydarzenie składają się dwa konkursy główne: 

przegląd fi lmów pełnometrażowych (powyżej 

60 minut) oraz przegląd fi lmów krótkometrażowych 

(do 40 minut). Uczestnicy konkursu, dziennikarze, 

a także goście – oprócz projekcji – uczestniczą 

w dyskusjach moderowanych przez czołowych 

polskich krytyków fi lmowych. Dzięki temu impreza 

tworzy swoistą panoramę młodego polskiego kina, 

a jednocześnie pełni funkcję ośrodka wymiany idei 

oraz diagnozy bieżących problemów i celów w polskiej 

kinematografi i.

Festiwal Sacrum Non Profanum

830 tys. zł 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE

925 tys. zł

Pokazuje dokonania polskich i zagranicznych twórców 

o dużym dorobku artystycznym, autorytetów oraz 

twórców początkujących (dzięki organizacji Grand 

Prix Festiwalu). Dodatkowym atutem wydarzenia jest 

produkcja katalogu – działanie ukierunkowane 

na popularyzowanie sztuk wizualnych wśród nowych 

grup odbiorców. Każdą edycję cechuje wzrost liczby 

prezentujących swoją twórczość w ramach festiwalu 

oraz partnerów z kraju i z zagranicy, współpraca 

z którymi jest wynikiem promocji wydarzenia na arenie 

międzynarodowej.

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 zachodniopomorskim dofi nansowanie otrzymało 148 projektów na łączną kwotę 
13 313 042 zł.

Wydarzenia kulturalne w regionie:



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

Okładka: Akademia Sztuki w Szczecinie


