
W tym roku ze wsparciem marszałka województwa Olgierda Geblewicza swoje 

projekty zrealizuje sześcioro artystów. Stypendium w dziedzinie kultury to 15 tys. 

zł na realizację założonego projektu. Wśród tegorocznych stypendystów 

znalazło się dwóch absolwentów ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie:  

Patryk Sikora – absolwent Akademii Muzycznej 

im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Stypendium 

przeznaczy na skomponowanie utworu na 

orkiestrę symfoniczną i elektronikę – muzyki 

łączącej tradycję i nowoczesność. Utwór ten 

połączy brzmienia tradycyjnych instrumentów 

symfonicznych z brzmieniami elektronicznymi 

wykorzystywanymi zwłaszcza we współczesnej 

muzyce ilustracyjnej (np. teatralnej i filmowej).  

- Podczas pandemii mieliśmy dużo czasu, aby 

skupić się i zajrzeć w głąb siebie oraz pomyśleć co 

ciekawego moglibyśmy stworzyć. Stwierdziłem, że 

będzie to doskonały pomysł, aby połączyć muzykę 

klasyczną i elektronikę. Mam nadzieję, że uda mi 

się coś wartościowego wnieść do naszej, lokalnej kultury - mówił.  

Stanisław Aleksandrowicz – absolwent 

Akademii Muzycznej im. J. I. Paderewskiego  

w Poznaniu. Stypendium przeznaczy na 

nagranie autorskiej płyty z zespołem 

Stanisław Aleksandrowicz Oktet inspiro-

wanej poezją Zbigniewa Herberta, 

Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz 

Brunona Schulza. Płyta zawierać będzie 

siedem autorskich kompozycji, napisanych  

i zaaranżowanych przez stypendystę na jego 

oktet w składzie: kwartet smyczkowy, 

kontrabas, trąbka, klarnet basowy, saksofon, 

perkusja i Live Electronics. Wszystkie 

kompozycje inspirowane są wierszami 

Zbigniewa Herberta, z różnych etapów jego twórczości. Inne utwory oparte będą 

o fragmenty prozy Schulza i Witkacego. Muzyka to połączenie muzyki jazzowej  

i nieskrępowanej niczym improwizacji z pierwiastkiem muzyki poważnej, obecnej 



szczególnie w partiach kwartetu smyczkowego. Oprócz tego całość będzie 

okraszona warstwami Live Electronics, przetwarzającymi i modulującymi 

warstwy instrumentalne i fragmenty poezji. Będzie to pierwszy tego typu projekt 

na styku muzyki jazzowej i klasycznej, wykorzystujący poezję Herberta.  

O stypendium marszałka mogły ubiegać się osoby, które zajmują się 

profesjonalnie twórczością artystyczną na terenie województwa 

zachodniopomorskiego i nie ukończyły 35 roku życia. Mogą to być również 

autorzy projektów, których tematyka dotyczy Pomorza Zachodniego. Stypendia 

przyznawane są od 2006 roku.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 


