
Uchwała nr 1657/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016  

 

w sprawie : przyznania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w  dziedzinie kultury 

na rok 2016. 

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zmianami) oraz XXXII / 649 / 13 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyznawania stypendiów Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w  dziedzinie kultury, uchwala się co następuje : 

 

      § 1 

1. Przyznaje się stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 

2016 w łącznej kwocie 164.700 zł, które otrzymują:  

 

- Anna Tabaka w kwocie 8.000, 

- Michał Zator w kwocie 12.000, 

- Arkadiusz Pacholski w kwocie 6.000, 

- Marcin Nowakowski w kwocie 4.500, 

- Adam Olaf Gibowski w kwocie 12.000, 

- Hubert Trojanek w kwocie 8.000, 

- Aleksandra Nawrot w kwocie 12.000, 

- Anna Barbara Grzegorczyk w kwocie 8.000, 

- Maciej Fortuna w kwocie 12.000, 

- Krzysztof Rospondek w kwocie 4.800, 

- Anna Mandziak w kwocie 8.000, 

- Aster Tadesse Haile w kwocie 8.000, 

- Kacper Dworniczak w kwocie 12.000,  

- Marcin Ostrychacz w kwocie 6.500, 

- Wiktor Matela w kwocie 8.000, 

- Patryk Marciniak w kwocie 6.400, 

- Sylwia Czubała w kwocie 12.000,  

- Aleksandra Jakubczak w kwocie 12.000,  

- Michał Bielawski w kwocie 4.500. 

 

2. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w odrębnych umowach. 

 

 

      § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały 1657/2016 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2016 

 

w sprawie: przyznania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego  w  dziedzinie kultury 

na rok 2016. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały znajduje swe formalne uzasadnienie w uchwale XXXII / 649 / 13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyznawania stypendiów 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w  dziedzinie kultury. Stypendia ustanowione zostały 

między innymi z myślą o osobach chcących doskonalić  swój warsztat twórczy lub wykonawczy przez 

podjęcie studiów lub staży, wymagających dużych nakładów finansowych. Komisja stypendialna,  

po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami, zaproponowała przyznanie stypendiów Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego następującym osobom: 

 

Anna Tabaka – historyk sztuki, autorka licznych artykułów prasowych, naukowych oraz wydawnictw 

popularnonaukowych dotyczących przeszłości i zabytków Kalisza, autorka wstępów do katalogów 

wystaw. Aktywistka licznych stowarzyszeń, laureatka między innymi Nagrody Prezydenta Miasta 

Kalisza. W ramach programu stypendialnego chciałaby przygotować alternatywny przewodnik po 

Kaliszu i okolicy „Wszystko dla pań”. 

 

Michał Zator – harfista, absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej. Wolontariusz w Hospicjum 

Palium. Brał udział w programie „Mam talent”, gdzie dotarł do półfinału. Wyróżniony  

na konkursie harfy celtyckiej w Nantes. W ramach programu stypendialnego chciałby wydać własną 

płytę oraz przeprowadzić kilka koncertów charytatywnych, popularyzujących harfę na terenie 

wielkopolskich gmin. 

 

Arkadiusz Pacholski – eseista i prozaik, laureat nagrody literackiej Fundacji Kościelskich (1999), 

nagrody literackiej Fundacji Turzańskich.  Publikował m.in. na  łamach „Kultury”, „Literatury”, 

„Kwartalnika Artystycznego”. Autor zbiorów opowiadań, esejów, powieści. W ramach programu 

stypendialnego zamierza zakończyć prace nad powieścią „Czerwone paznokcie”   o polskiej rodzinie 

żyjącej w Kaliszu w latach okupacji.  

 

Marcin Nowakowski – pasjonat zagadnień i kolekcjoner pamiątek związanych z Powstaniem 

Wielkopolskim. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się popularyzacją tematyki powstańczej, 

autor wystaw prezentowanych w kilkudziesięciu lokalizacjach w Wielkopolsce. W ramach programu 

stypendialnego chciałby kontynuować realizację wystaw, zbieranie informacji do biogramów 

powstańczych i prowadzić prace nad kolejnymi publikacjami.  

 

Adam Olaf Gibowski – absolwent muzykologii, student filologii polskiej na UAM. Członek 

Laboratorium Myśli Muzycznej. Publicysta muzyczny, współpracownik serwisu www.polskamuza.pl, 

www.kulturaupodstaw.pl, Gazety Wyborczej. W ramach programu stypendialnego chciałby 

zrealizować projekt „Pół wieku Pegaza. Sylwetki artystów sceny operowej w Poznaniu”, obejmujący 

pracę badawczą i przygotowanie publikacji poświęconej poznańskim artystom opery. 

 

http://www.polskamuza.pl/
http://www.kulturaupodstaw.pl/


 

 

 

Hubert Trojanek – gimnazjalista, od 7 roku życia  gra na instrumentach perkusyjnych  

w zespole parafialnym „Credo in Deum”, od 5 lat pobiera lekcje gry na pianinie w prywatnej szkole 

Muzycznej w Stęszewie, od 2 lat gra na flecie poprzecznym w Orkiestrze Dętej Gminy Dopiewo. 

Zastępuje organistę w Parafii w Okowach. Jego program stypendialny obejmuje przygotowanie  

do egzaminu w publicznym liceum muzycznym w Poznaniu, a także przegląd techniczny pianina. 

 

Aleksandra Nawrot – uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  im. J. Kaliszewskiej w 

Poznaniu. Uczestniczyła w ogólnopolskich konkursach skrzypcowych w Poznaniu i Lublinie. Ma na 

swym koncie laury zdobyte w kilku konkursach skrzypcowych. W ramach programu stypendialnego, 

chciałaby zakupić nowe skrzypce oraz wziąć udział w kilku ogólnopolskich konkursach wykonawczych 

oraz kursach. 

 

Anna Barbara Grzegorczyk – fotograf, ma na swym koncie liczne cykle zdjęć, jest laureatką nagród i 

wyróżnień w konkursach, między innymi Wielkopolska Press Photo. W ramach programu 

stypendialnego zamierza zrealizować projekt fotograficzno-dokumentalny, prezentujący życie małych 

społeczności lokalnych, skupionych wokół działalności klubów sportowych 

 

Maciej Fortuna – trębacz, kompozytor, założyciel i lider zespołów, grających jazz  

w wielu bardzo ciekawych odsłonach. Koncertuje na całym świecie z wieloma wybitnymi 

przedstawicielami muzyki jazzowej. W ramach programu stypendialnego chciałby stworzyć cykl 

utworów na instrumenty historyczne w stylistyce jazzowej i je zarejestrować w formie CD.  

 

Krzysztof Rospondek – popularyzator kultury ludowej, założyciel Zespołu z Kociny oraz Kapeli z 

Kociny, które reprezentowały Wielkopolskę na dożynkach centralnych w Spale. W ramach programu 

stypendialnego zamierza przeprowadzić kwerendę nad źródłami kultury ludowej, zgromadzonymi 

wśród lokalnej społeczności. 

 

Anna Mandziak – uczennica Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, laureatka 

nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych. W ramach programu stypendialnego chciałaby 

zrealizować cykl dziesięciu linorytów, przedstawiających najważniejsze zabytki Wielkopolski. 

 

Aster Tadesse Haile – studentka poznańskiej Akademii Muzycznej, śpiewaczka. Ma na swym koncie 

role „Cyruliku Sewilskim” Rossiniego oraz „Dziecku i czarach” Ravella. Grała też w „Dziadach” w 

reżyserii Radosława Rychcika. W ramach programu stypendialnego chciałaby rozwijać talent 

muzyczny poprzez udział w kursach mistrzowskich, między innymi u Teresy Żylis Gary i Andre 

Orlowitza. 

 

Kacper Dworniczak – uczeń poznańskiej szkoły muzycznej, gitarzysta klasyczny, uczestnik licznych 

warsztatów i konkursów. Do jego największych sukcesów nalezą: I miejsce na Ogólnopolskim 

Konkursie Gitarowym w Zielonej Górze (2013) oraz I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu i Konkursie 

Gitarowym Gitara Viva w Kielcach. Stypendium chciałby przeznaczyć na udział w kursach 

mistrzowskich, konkursach gitarowych oraz zakup akcesoriów gitarowych. 

 

 



Marcin Ostrychacz – laureat konkursu poetyckiego im. Klemensa Janickiego (2013) organizowanego 

przez Centrum Kultury „Zamek” w ramach festiwalu Poznań Poetów. Autor książki poetyckiej 

„Zamiatając pod wiatr”, wydanej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury. 

W ramach programu stypendialnego zamierza napisać i  wydać drugą książkę. 

 

Wiktor Matela – uczeń Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu oraz  Państwowej Szkoły 

Muzycznej w Kaliszu, laureat konkursów w Słupcy, Grudziądzu, Piotrkowie Trybunalskim, Tczewie 

oraz poza granicami kraju w Ostravie i Wiedniu. W ramach programu stypendialnego zamierza 

poddać swój akordeon kompleksowemu serwisowi u producenta we Włoszech. 

 

Patryk Marciniak – uczeń technikum, projektant mody, twórca kolekcji ubrań. Laureat konkursu  

na klip do wiersza „Kręcą nas kaliskie wiersze”. Stypendium pragnie przeznaczyć  

na stworzenie kolejnej kolekcji ubrań – zakup materiałów i akcesoriów.  

 

Sylwia Czubała – absolwentka Uniwersytetu Artystycznego, realizatorka wielu projektów 

edukacyjnych. Redaktorka pisma online „Punkt”, wydawanego przez poznańska Galerię Arsenał.  

W ramach programu stypendialnego przeprowadzi warsztaty tworzenia książek artystycznych  

dla podopiecznych domów dziecka w Poznaniu i Kaliszu oraz Pogotowia Opiekuńczego w Kaliszu.  

 

Aleksandra Jakubczak – studentka Akademii Teatralnej w Warszawie. Uczestniczka  wielu 

warsztatów mistrzowskich, realizowanych między innymi podczas wrocławskiego festiwali „Dialog” i 

weneckiego Biennale. Realizatorka spektakli, między innymi „Zachem. Interwencja” oraz „Po co psuć i 

tak już złą atmosferę?”. W ramach programu stypendialnego chciałaby przygotować scenariusz oraz 

zrealizować materiał video, będący podstawą do stworzenia spektaklu o mieszkankach małych 

wielkopolskich miejscowości. 

 

Michał Bielawski – lekarz, założyciel zespołu Hoszpital, gdzie jest wokalistą, gitarzystą i autorem 

tekstów. Zespół wydał dwie płyty: „Szmutno” oraz „Weszoło”. Piosenka  „Nieba” zajmowała przez 

wiele tygodni pierwsze miejsce na liście przebojów Radia Afera. W ramach programu stypendialnego 

powstanie kolejny album z autorskimi piosenkami wykonanymi przez zespół. 

 

Wobec talentu i możliwości rozwoju jakie może dać wyżej wymienionym osobom realizacja 

programów stypendialnych, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 Realizacja wydatków przewidziana j est z działu 921, rozdziału 92195, § 3250. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
  


