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o przyznanle w 2019 roku stypendi6w dla os6b zajmujClcvch sif.; tworc10~CI <l artystyczn'l 

oral upowszec hn ia nie m i animacj'l kultury, 

28 Jutego 2019 r. (czwa rtek ) godz. 10:00 

Urzild Miasta lcdz!, Wydzial Kultury, ul. Piotrkowska 102 

Komisja powolana lostata zarzCjdzeniem Nr 225/V1II/18 Prezydenta Miasta ladzi z dnia 24 grudnia 

2018 r. W sprawie ogtoszenia naboru wniosk6w 0 przyznanie w 2019 roku stypendiow dla os6b 

zajmujCjcych si~ tw6rczoSciiJ art ystycznij oraz upowszechnianiem i animacjq kultury oraz powolania 

Komisji Stypendialnej W skladzie: 

1. PrzewodniczC\cy - Dagmara Smigielska • dyrektor Wydzia/u Kultury Urze:du Miasta todzi; 

Czlonkowie: 

2. Jolanta Jachimowicz - Odzial ds. Instytucji Kultury Wydzial Kultury w Departamencie 

Gospodarowania Maj~tkiem UMl; 

3. Agata Magin - Zespo! ds. Mecenatu Kultury, Wydzial Kultury w Departamencie Gospodarowania 

Majqtkiem UMl; 

4. Monika Ptasinska - Zesp61 ds. Meeenatu Kultury, Wydzial Kultury w Departamencie 

Gospodarowania Majqtkiem UMl 

5. Bartlomiej Dyba-Bojarski - Komisja Kultury Aady Miejskiej w lodzi; 

6. 5ylwester Pawlowski - Komisja Kulturv Aady Miejskiej w lodzi; 

7. Przedstawiciele srodowi ska tworczego: 

dr hab. Ewa Bloom-Kwiatkowska - Akademia Sztuk Pi~knyeh w lodzi; 

prof. dr hab. Ayszard W. Kluszczynski- Uniwersytet l6dzki; 

Marcin Terejak - Aedaktor Dzialu Muzyki i Zasob6w Diwi~kowyeh Aadia l6dz; 

Monika Tomezyk- Koordynator projektow z zakresu edukacji kulturalnej Pracownia Tworczego Widza 

Teatr lalek Arlekin im. Henryka Ayla w lodzi; 

Przemyslaw Glajzner - Prezes Fundacji FKA. 

listy obecnosci czl onk6w Komisji stanowiq zalqcznik Nr 1 do niniejszego protokolu . 

Zakres, zasady i warunki uczestn ictwa naboru zostaly okreslone w regulaminie przyznawania 

stypendiow dla osab zajmuj~cych si~ twarczosciij artystycznq oraz upowszechnianiem i animacjij 

kultury stanowiqcym zal~cznik do uchwaly Nr lX/1584/17 Aady Miejskiej w lodzi z dnia 15 listopada 

2017r. 



Wnioski nalezalo zlozyc na formularzu, zgodnym z zal~cznikiem Nr 3 do zarzqdzenia 

Nr 225/V1l1/18 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia naboru 

wnioskow a przyznanie w 2019 roku stypendiow d la os6b zajmuj<jcych siE: tw6rczo~ci~ artystyczn<j 

oraz upowszechnianiem i animacj<j kultury, do wniosku naleialo dot<jczyc: 

1. Harmonogram przewidywanych prac; 

2. Kosztorys przedsit:wzit:cia; 

3. Klauzult: informacyjn<j dla os6b ubiegajCjcych si~ 0 przyznanie w 2019 roku stypendi6w 

dla osob zajmujqcych siE: tw6rczoSciCj artystyczn<j oraz upowszechnianiem i animacj<j kultury; 

4. DokumentacjE: wtasnego dorobku artystycznego w formie elektronicznej; 

5. Dwie rekomendacje os6b uznanych w danej dziedzinie (opiekuna artystycznego, dyrektora 

instytucji kultury, zwiqzku tw6rczego lub innej organizacji) w formie papierowej, podpisane 

wlasnorE:cznie przez te osoby. Rekomendacje nie mogly bye kserokopiami. Rekomendacje 

powinny dotyczye aktualnie skladanego projektu zawartego we wniosku. 

W zwiqzku ze wcze~niejszymi zobowi<jzaniami zawodowymi prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczynski 

nie uczestniczyl w posiedzeniu Komisji w dniu 28 lutego 2019 r. Czlonkowie Komisji przed 

rozpatrzeniem wniosk6w stypendialnych podpisati oswiadczenie 0 niepozostawaniu w stosunku 

prawnym lub faktycznym z osobami bior<jcymi udziat w procedurze konkursowej, kt6ry maze budzic 

uzasadnionCj wCjtpliwosc co do bezstronnosci podczas oceniania ofert (zalCjcznik Nr 2). 

Ogo/em w konkursie zlozono 50 wniosk6w stypendialnych . 

Na wstE:pie Komisja odrzucila wnioski, kt6re zawieraly blE:dy formalne: 

I.p. dane osobowe dziedzina punkty 

bl"d formalny 
1. Daria Broda-Falkowska taniec 

(brak uzupelnien ia dokument6w w terminiej 

blCjd formalny 
2. Julia Partyka muzyka 

(brak uzupe/nienia dokument6w w terminiej 

blCjd formalny 
3. Marcin Berner muzyka 

(brak uzupe/nienia dokument6w w terminie) 

blCjd formalny 
4. Adam tabus film 

(brak uzupelnienia dokumentow w terminie) 

blqd formalny (kandydat ponownie ubiegac si~ 

5. Barbara Olejarczyk 
sztuki maze a uzyskanie stypendium po uplywie 

wizualne 
31atl 



Komisja postanowila nie oceniae wniosku zlozonego przez: Paniq Aleksandr~ Maciejczyk, 

wniosek nr 10 41020 (kategoria: film) . Przedmiotem projektu byla praca nad powstaniem scenariusza 

filmowego. Przedstawiony budzet projektu stypendialnego obejmowal dzialania odbywajqce si~ poza 

miastem t6dz. Zgloszona propozycja jest niezgodna z regulaminem programu stypendialnego, 

w kt6rym istnieje zapis, iz projekt stypendia lny musi bye realizowany na terenie todzi. 

W dalszej kolejnosci Komisja przystqpila do rozpatrywania 45 wniosk6w dopuszczonych do oceny 

merytorycznej. Kazdy z czlonkow Komisji po wnikliwym zapoznaniu si~ z tresciq wniosk6w ocenil 

poszczegolne projekty . W oparciu a regulam in przyznawania stypendi6w dla os6b zajmujqcych si~ 

tw6rczosciq artystycznq oraz upowszechnianiem i animacjq kultury stanowiCjcym zal<jcznik 

do uchwaly do uchwaly Nr lX!1584/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 15 listopada 2017 r. wnioski, 

kt6re uzyskaly w ocenie merytorycznej ocen~ koncowq powyzej 60 proc. tj. 48 punktow zostaly 

umieszczone na liscie rankingowej . 

Komisja w oparciu 0 lokat~ na liscie rankingowej rekomendowala do dofinansowania nast~pujCjce 

wnioski : 

I.p . dane osobowe dziedzina punkty 

1 2 3 4 

1. Maria Ornaf film/animacja ku ltury 69,3 

2. Katarzyna Krawczyk upowszechnianie kultury 66,3 

3. Kamila Litman literatura/reportaz radiowy 66,0 

4. Agnieszka Cytacka sztuki wizualne 63,6 

5. Malgorzata Hutek muzyka 63,1 

6. Katarzyna Skrf;t teatr 63,0 

7. Ewa Maria Wo lska teatr 62,6 

8. Adam Kuza taniec 61,1 

9. Rami Shaya film 59,7 

10. Maria Justyna teatr/taniec 58,7 

11. Adrianna Golf;biewska sztuki wizualne 56,7 

12. Maria Janus teatr 54,9 

Wysokose indywidualnego stypendium wynosi 10.000 zl. tqcznie Komisja rozdysponowata kwotf; 

120.000 zl. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendi6w dla osob zajmujqcych si~ tw6rczosciq 

artystycznq oraz upowszechnianiem i animacj<j kultury stanowiqcym zalqcznik do uchwaly 

Nr LX/1584/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 15 listopada 2017 r. wnioski, kt6re uzyskaly w ocenie 



merytorycznej ocen~ koncowq ponizej 60 proc. punkt6w nie zostaty umieszczone na liscie 

rankingowej . 

Sq to wnioski zlozone przez nast~pujqcych kandydat6w: 

I.p. dane osobowe dziedzina punkty 

1. 2 3 4 

1. Milena Dutkowska film 47,9 

2. Maja Grau sztuki wizualne 47,4 

3. Wojciech Schabowski teatr/edukacja artystyczna 44,2 

4. Julia Piaskowska sztuki wizualne 44,0 

5. Joanna Chmielecka teatr 43.6 

6. Magdalena Skrzypczak literatura 42,S 

7. Karolina Maciejewska sztuki wizualne/literatura 42,6 

S. Dawid Gurfinkiel muzyka 41,7 

9. Patrycja Alenkuc taniec 41,4 

10. Jan Gromski muzyka 41,1 

11. Tomasz Ciesielski sztuki wizualne 41 ,0 

12. Michal J6i:wik teatr 40,9 

13. Emilia Biskupik teatr tanca 40,S 

14. Agnieszka Bomba muzyka/animacja kultury 40,0 

15. Tomasz Zjawiony sztuki wizualne 39,S 

16. Anna Furkalowska muzyka 3S,9 

17. Martyna Romanowicz muzyka 3S,S 

IS. Kacper Szalecki sztuki wizualne 3S,7 

19. Pawel Ponichtera animacje kultury 3S,2 

20. Agnieszka Splewiriska sztuki projektowe 3S,0 

21. Arkadiusz Blaszczyk muzyka/film 37,9 

22 . Adrian Ciszek Ciszek sztuki wizualne 37,5 

23. Wiktoria Wieczorek taniec 37,5 

24. Maria Maslanka organizacja wydarzen kulturalnych 36,7 

25 . Natalia Giedrys literatura /sztuki wizualne 36,4 

26. Joanna Wisniewska teatr 36,4 

27 . Maria Szulc sztuki wizualne 35,9 

2S. Marcin Sosinski muzyka 35,2 

29. Kacper Zaorski - Sikora organizacja wydarzeri kulturalnych 34,2 

30. Remigiusz Pilarczyk teatr 34,0 

31. Joanna Mach sztuki wizualne/sztuka uzytkowa 33,2 

32. Dominik Nogala film 32,S 



Na tym protok6t zakonczono. 

Dagma" Smigielska - dyrektor wYdT i7z~za: tadzi _ 

u...dt~uuu.uu 

Joianta Jachimowicz- Odzial ds. Inst~ ji Kultury Wydzial Kultury UrzE:du M iasta lodzi 

....................................................... p41t11/ ........ u ....... u.u ....... u ...................................................... . 
Agata Magin - Zesp61 ds. Mece atu Kultury w Wydziale Kultury UrzE:du Miasta l odzi 

o~ ... ......................................................... : .......... Q ............................................................................................ . 

Monika Ptasinska - Zesp6/ ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury UrzE:du Miasta todzi 

Bartlomlej Dyba-Bojarski - Komisja KU,t:7ad:ijkle r ~OdZi 

................................. .../I#.I} .(1 ......................................................... . 

Sylwester Pawlowski - Komisja Kultury Rady Miejskiej w lodzi 

t:; '- -........................ ~..J....~A,.J.L ................... ......................................... u ••••••• 

dr hab. Ewa Bloom - Kwiatkowska - Akademia Sztuk Pi~knych w lodzi 



• 

Prof. zw. dr hab. Ryszard W. Kluszczynski - Uniwersytet t6dzki 

Monika Tomczyk- Koordynator projekt6w z zakresu edukacji kulturalnej Pracownia Tw6rclego Widza 

Teatr lalek Arlekin im. Henryka Ryla w todzi; 

Przemyslaw Glajzner - Prezes Fundacji FKA 

Zatqczniki: 

1.lista obecnosci. 
2.0swiadczenia 0 niepozostawaniu W stosun ku prawnym lub faktycznym z wnioskodawcamL 

Protok6t sporz<,Idziia: 
Monika Ptasinska 

ladi, dnia '0 marca 2019 r 


