Relacja z dnia 25 lutego 2016 – Wręczenie stypendiów artystycznych Dzielnicy
Ursynów–
Dnia 25 lutego 2016 odbyło się inauguracyjne spotkanie laureatów stypendiów z zakresu
twórczości artystycznej i popularyzacji kultury w dzielnicy Ursynów. Fundatorem stypendiów jest
Urząd Dzielnicy.
Stypendia przyznawane są osobom, które nie są przedstawicielami żadnych instytucji czy
organizacji pozarządowych, a których działalność wzbogaca i wpływa na szeroko pojętą kulturę i
sztukę. Stypendium ma na celu wyróżnienie najciekawszych i najoryginalniejszych projektów i
umożliwienie twórcom ich realizacji.
Dzielnica Ursynów ma 6 stypendystów. Są to w kolejności alfabetycznej:
1. ANTOSIK, Joanna
 projekt: „Zielona dzielnica” – jest to pokaz multimedialny i wystawa
fotograficzna ukazująca piękno przyrody Ursynowa. Pokaz multimedialny po
zarejestrowaniu na płytach zostanie rozesłany do ursynowskich placówek oświatowych.
2. BRZOZA, Elżbieta
– projekt „Kamienica na Ursynowie” – książka, będzie miała formę 12
opowiadań ukazujących początki budowy Ursynowa, opisująca zdarzenia, jakie były
udziałem autorki w latach 70/80 w miejscu jej zamieszkania na Ursynowie. Projekt po
zakończenie będzie udostępniony w formie elektronicznej.
3. KACZMAREK, Jakub
– projekt „Varsovia 1943/1944” – opera moderna na orkiestrę
symfoniczną, syntetyzatory, chór i sześcioro solistów. Projekt ten będzie poświęcony
Warszawiakom walczącym w Gettcie w powstaniu w 1943 i Powstaniu Warszawskim
1944. Kanwa libretta będą przeżycia dwojga młodych ludzi – Żydówki i Polaka,
inspirowanych powstańczymi tekstami Tadeusza Gajcego, Tadeusza Borowskiego,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego i Czesława Miłosza.
4. LINNIK, Krzysztof
– projekt „Zielony Ursynów. Opowieści Lasu Kabackiego”. Cykl prac
graficznych w technice mieszanej, składający się z 3 części: zwierzęta, rośliny, miejsca,
które zostaną w sposób symboliczny, bajkowy. Prace będą zaopatrzone w opisy, poddane
specjalnej obróbce graficznej. Po zakończeniu projektu zostaną wystawione przez Autora w
jednej z placówek na Ursynowie.
5. MOSTOWICZ, Feliks
– projekt „Impresje malarskie z mojego życia”. Cykl prac
inspirowanych przeżyciami Autora z jego miejsc zamieszkania w Kazachstanie, Rosji i
Polsce.
6. WACHOWICZ, Mikołaj Juliusz
– projekt „Jarosław Zieliński i rówieśnicy. Opowieść o
pokoleniu 1971”. Autor zgromadzi i opracuje materiały dotyczące twórczości
przedwcześnie zmarłego ursynowskiego pisarza i poety Jarosława Zielińskiego. Efektem
tego projektu będzie monografia ursynowskiego pokolenia 1971.

W spotkaniu tym, oprócz przedstawicieli lokalnej prasy, komisji stypendialnej, burmistrza Łukasza
Ciołko wzięli udział także zaproszeni goście, m.in. Franciszek Maśluszczak (malarz, grafik),
Zdzisława Donat (światowej sławy polska śpiewaczka operowa).

