
Lista stypendystów 
 

 Joanna Derenda-Łukasik  

 Marzena Buchwald      Zygmunt Noskowski kameralnie – nagranie płyty z utworami 
kompozytora na cztery ręce   

 

 Marcin Degowski   X urodziny cyklu Bydgoscy muzycy w hołdzie. Koncert galowy  
 

 Maksymilian Gwinciński nagranie   oraz wydanie albumu muzycznego pt. Maguszka & 
Rothschild przedstawiają   

 

 Jacek Herzberg   projekt muzyczno- edukacyjny Bluesowe szlaki    
 

 Elżbieta Izdebska  #EarlyMusicDay – Międzynarodowy Dzień Muzyki Dawnej                      
 

 Jarosław Jaruszewski wsparcie promocyjne drugiej płyty duetu Bisz/Radex   
 

 Łukasz Jędrzejczak  sesja nagraniowa debiutanckiej płyty Javva   
 

 Marcin Karnowski    wydanie płyty duetu Hanowska/Karnowski  pt. Fika   
 

 Marta Lutrzykowska  

 Joanna Czerwińska  nagranie i wydanie płyty duetu Pinky Loops   
 

 Szymon Łukowski  nagranie płyty zespołu Szymon Łukowski Quartet pt. Imagination Suite   
 

 Anna Niestatek  wydanie płyty duetu Salimara pt. Peron 6   
 

 Justyna Woś  Duelli Barocchi – dialogi muzyczne. Cykl koncertów kameralnych  
 

 Mateusz Wiśniewski  realizacja wydarzenia "Progressive Evening vol.4"   
 
 
Kolejną   grupę stanowią stypendia dotyczące  realizacji projektów wydawniczych   ( 12 propozycji) : 
 

 Maria Chilicka   wydanie zbioru wierszy wybranych " Szelest słów"               
 

 Grzegorz Jerzy Grzmot-Bilski wydanie wierszy "Sprzedawca kawy"            
 

 Maciej Jasiński wydanie książki " Kolorowa rzeczywistość – czyli obraz PRL                          w 
polskim komiksie 

 Wojciech Kloska  wydanie  zbioru wierszy " Z refleksyjnego pamiętnika”    
 

 Danuta Krupecka wydanie tomiku poezji „Dokąd idziesz?”     
 

 Dr Dariusz Tomasz Lebioda publikacja zbioru wierszy „Rzeźba z hebanu”  
 

 Grzegorz Musiał  wydanie powieści biograficznej osnutej na życiu i twórczości malarki polskiej 
Tamary Łempickiej  „Ja Tamara”  

 



 Waldemar Mulhstein    pośmiertne   wydanie powieści bydgoskiego literata Jerzego 
Grundkowskiego „Wilkołak Draco”  

 

 Dr Anna Waligórska 

 Miłosz Waligórski Publikacja autorskiej książki „Zioła i zoo”   
 

 Dr hab. Marek Siwiec  wydanie książki poetyckiej „ Przebłysk, wiersze londyńskie 1987-2018”   
 

 Wiesław Trzeciakowski opowiadanie „Życie wieczne”  
 

 Marek Żelkowski publikacja powieści „Wojna cieni. Oszukać niebo, aby przekroczyć morze”   
 
Kolejną grupę stypendiów stanowią   projekty dotyczące  udziału bydgoskich twórców w krajowych i 
międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych        Stypendia otrzymały 4   projekty :  
 

 Katarzyna Chmara-Collins udział w Międzynarodowym Festiwalu Improwizacji 

 Teatralnej Sacrebleu w Strasbourgu we Francji     
 

 Elżbieta Jabłońska realizacja prac na wystawę indywidualną. Tytuł roboczy ZNIKAJĄC 
 

 Marcin Szpak  przygotowanie prac na wystawę indywidualną Tabula Rasa w Galerii FF w 
Łodzi  

 

 Mateusz Buława  światowa festiwalowa dystrybucja filmu dokumentalnego pt. 
Nieoczekiwane  

 
 
Stypendia w zakresie  sztuk wizualnych, teatru  oraz edukacji artystycznej  otrzymuje 9 osób  : 
 

 Wojciech Banach  zorganizowanie wystawy  pocztówek patriotycznych z własnej kolekcji  
„Kto Ty jesteś?”      

 

 Michał Gerszewski  wystawa fotograficzna  "Światłocień bydgoskich kamienic"                        

 Dominika Glombin Be Creative . To nie jest kraj dla debiutantów?   
 

 Joanna Godziemba       Wystawa  fotografii "Portret podwójny-relacje"     
 

 Katarzyna Kowalczyk  Portrety z Bydgoszczy – zimowe spotkania z najmłodszymi     
 

 Katarzyna Marcysiak  dokumentacja  i zebranie materiałów do scenariusza                              i 
realizacji filmu dokumentalnego oraz wystawy  o historii żeglarstwa  morskiego                    w 
Bydgoszczy  

 

 Anna Osińska  Obchody Jubileuszu 45-lecia pracy twórczej    
 

 Anna Tarczyńska  Cykl warsztatów edukacyjnych "GRATKA DZIECIOM 
 

 Renata Repińska  Seniorzy Seniorom : autorski spektakl estradowy „Liliowy kapelusz”  
 
 


