
                Załącznik do Zarządzenia  Nr 99/06 
                            Prezydenta Miasta Bydgoszczy 
                                                                                                   z dnia 28lutego 2006 r. 

           
WYKAZ OFERT ZŁO śONYCH                                          

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NR 1 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR  
KULTURY I TRADYCJI W 2006 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO 

  
OFERTY ZŁO śONE W OKRESIE OD DNIA 22 GRUDNIA 2005 ROKU DO DNIA 30 STYCZNIA 2006 ROKU 
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ZADANIE: „WSPIERANE  KULTURY, SZTUKI,   OCHRONA DÓB R KULTURY I TRADYCJI ” 
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KWOTA WNIOSKO- 

WANA 

 
DECYZJA KOMISJI 

 

 
UZASADNIENIE  

DECYZJI 

 
UWAGI 

1.  Akademia Muzyczna  im. 
Feliksa Nowowiejskiego 

Organizacja Międzynarodowego 
Konkursu Kompozytorskiego im.  
Ignacego Paderewskiego 

8.000,00 8.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Konkurs ma na celu stworzenie szansy debiutu 
młodym twórcom .Znakomita promocja 
Bydgoszczy jako znaczącego w Polsce i w Europie 
ośrodka kulturalnego. 

 

Archikonfraternia Literacka XXV Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej w Bydgoszczy 

6.400,00 4.000,00 
 
 
 
 

 

Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna o wieloletnim dorobku, 
integrująca środowisko ludzi kultury i kościoła. 

 

Bydgoskie 
Stowarzyszenie Artystyczne 

Port Artystyczny Bydgoszcz ` 
2006  

15.500,00 10.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydarzenie kulturalne, zachęcające bydgoszczan 
do zainteresowania się sztuką. 

 

Bydgoskie Towarzystwo 
Naukowe 

Przygotowanie i opracowanie 
materiałów źródłowych i 
archiwalnych dotyczących miasta 
Bydgoszczy w latach 1945-1956 

26.000,00 20.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Kontynuacja prac związanych z opracowaniem i 
udokumentowaniem historii naszego Miasta. 

 



Filharmonia Pomorska  im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 

XIV Mi ędzynarodowy Festiwal i 
Kongres Musica Antiqua Europae 
Orientalis 

500.000,00 100.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna o wieloletnim dorobku oraz 
znacznych walorach promocyjnych dla 
Bydgoszczy. Impreza zapisana w uchwale RMB w 
sprawie polityki kulturalnej miasta.  

 

Filharmonia Pomorska im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 

Koncert z okazji 660 urodzin 
Królewskiego Miasta Bydgoszczy 
pod patronatem Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy Konstantego 
Dombrowicza 

28.750,00 28.750,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Koncert uświetniający obchody wydarzenia 
historycznego o ogromnym znaczeniu dla dziejów 
naszego Miasta. 

 

Filharmonia Pomorska im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 

Doroczny koncert Samorząd 
Bydgoszczy Mieszkańcom Miasta 

93.950,00 30.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Kultywowanie wieloletniej tradycji 
organizacji darmowych koncertów dla 
mieszkańców miasta. 

 

Fundacja 
„KANAŁ 
BYDGOSKI” 

Przygotowanie materiałów dot. 
Kanału Bydgoskiego do sali 
pamięci Muzeum przy współpracy 
Fundacji z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 3  
 

9.560,00 6.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 Pokazanie materiałów  dot.najstarszego zabytku 
hydrotechnicznego  w sali pamięci Muzeum  
przyczyni się niewątpliwie do stałego wzrostu 
świadomości   mieszkańców o roli i znaczeniu 
Kanału  Bydgoskiego jak równieŜ uzyskania 
poparcia społecznego   w kierunku wpisania tego 
wyjątkowego zabytku na listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury – UNESCO. 

 

Fundacja 
 „KANAŁ BYDGOSKI” 

Miasto Bydgoszcz – wystawa 24.000,00 15.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wystawa ma na celu przybliŜyć mieszkańcom 
i turystom  historię kanału bydgoskiego i 
miasta Bydgoszczy .  

 



  10    Fundacja 
 „KANAŁ BYDGOSKI” 

II Bydgoski Jarmark Wodny – 
Bydgoszcz 2006 

36.100,00 20.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Znacząca promocja miasta Bydgoszczy jako 
kolebki polskiej Ŝeglugi śródlądowej w kraju i 
zagranicą. oraz  roli   najstarszego  zabytku   
hydrotechnicznego w Polsce a moŜe i w Europie – 
Kanału Bydgoskiego ( ponad 230 lat) w Ŝyciu 
gospodarczym i kulturalnym Miasta Bydgoszczy 
na tle Polski i Europy. 

 

11 Fundacja  
„KANAŁ BYDGOSKI” 

Sympozjum naukowe: 
„Historyczna rola Bydgoskiego 
Węzła Wodnego w Europie” 

3.285,00 3.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Sympozjum dot. istotnego dla naszego Miasta 
zabytku  Ma na celu szczególnie podniesienie 
świadomości historycznej młodego pokolenia.. 

 

12 Fundacja „WIATRAK” Koncert Galowy VI Dnia 
Papieskiego 

46.500,00 12.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Cykliczne wydarzenie kulturalne skierowane do 
szerokiego grona odbiorców, integrujące ludzi z 
róŜnych środowisk. 

 

13 Fundacja „WIATRAK” Integracyjny Festyn Fordoński 36.800,00 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Kultywowanie tradycyjnych imprez  kulturalnych 
skierowanych do całych rodzin. 

 

14 Fundacja na rzecz młodzieŜy 
muzykującej „VIVA – 
MUSICA” 

VII Mi ędzynarodowy Konkurs 
Młodych Pianistów Artur 
Rubinstein in memoriam 

45.000,00 25.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna , promująca młode talenty, 
zapisana w uchwale RMB w sprawie polityki 
kulturalnej  Bydgoszczy. 

 

15 Fundacja Nowe Pokolenie  
w Hołdzie Janowi Pawłowi II 

Drugi Ogólnopolski „Festiwal 
Radosnych Serc” z finałem w 
Bydgoszczy 

87.990,00 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Festiwal ma na celu pokazywanie talentów dzieci z 
Domów Dziecka społeczeństwu. 

 



16 Fundacja Promocje Pomorskie Wydanie czasopisma „Promocje 
Kujawsko-Pomorskie” 

25.000,00 20.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydawnictwo kulturalne, skierowane do 
szerokiego grona odbiorców, prezentujące 
informacje o najwaŜniejszych wydarzeniach z 
lokalnego środowiska kulturalnego. 

 

17 Fundacja Sztuki ART-HOUSE CAMERA OBSCURA 2006 59.900,00 30.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Unikatowy charakter  przedsięwzięcia oraz 
zaangaŜowanie wielu znanych nazwisk ze świata 
dziennikarskiego, jest znakomitą promocją dla 
naszego Miasta. Impreza o randze ogólnopolskiej 
zapisana w uchwale RMB w sprawie polityki 
kulturalnej Bydgoszczy. 

 

18 Oddział Terenowy Polskiego 
Towarzystwa Walki z 
Kalectwem 

Festiwal ekspresji dzieci 
niepełnosprawnych 

2.500,00 2.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalno-integracyjna, włączająca dzieci 
niepełnosprawne do udziału w kulturze. 

 

19 Opera NOVA 
Państwowa Opera w 
Bydgoszczy 

XIII Bydgoski Festiwal Operowy 200.000,00 42.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza o randze ogólnopolskiej zapisana w 
uchwale RMB w sprawie polityki kulturalnej 
Bydgoszczy. 

 

20 Polski Związek Chórów i 
Orkiestr 
Oddział w Bydgoszczy 

Koncerty Promenadowe 37.700,00 15.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Znakomita impreza kulturalna, skierowana do 
szerokiego grona odbiorców. 

 

21 Polski Związek Chórów i 
Orkiestr 
Oddział w Bydgoszczy 

Cecyliański Koncert Chórów 16.400,00 5.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalna prezentująca znakomite 
umiejętności naszych śpiewaków, dająca 
moŜliwość promowania bydgoskich środowisk 
muzycznych. 

 



22 Polski Związek Chórów i 
Orkiestr 
Oddział w Bydgoszczy 

Promocja twórczości  bydgoskich 
chórów: HASŁO, HALKA, 
HARMONIA, DZWON, 
FORDONIA 

20.700,00 5.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Działania kulturalne podtrzymujące piękne i 
bogate tradycje bydgoskich śpiewaków 
chóralnych. 

 

23 Polski Związek Niewidomych 
Okręg Kujawsko-Pomorski 

Niewidomi w Obchodach Dni 
Miasta Bydgoszczy 

2.400,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalno-integracyjna, umoŜliwiająca 
prezentacje dorobku twórczości dzieci i  
młodzieŜy niewidomej oraz słabowidzacej. 

 

24 Polski Związek Niewidomych 
Okręg Kujawsko-Pomorski 

Zakup ksiąŜek mówionych  5.600,00 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Działanie pozwalające szerokiemu gronu 
niewidomych i słabowidzących obcować z kulturą 
– poprzez zapoznawanie się z literaturą piękną, 
która w inny sposób byłaby dla nich niedostępna. 

 

25 Salezjańskie Stowarzyszenie 
Wychowania MłodzieŜy 

Koncert Charytatywny „Kocham 
Cię Święty Mikołaju” 

12.000,00 6.000 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalna  promująca wizerunek  miasta 
Bydgoszczy,  jako  przyjaznej i troszczącej  się o 
najbardziej potrzebujących. 

 

26 Stowarzyszenie „Bydgoska 
Starówka” 

„Święto Ulicy Długiej” w ramach 
obchodów 660-tej rocznicy 
urodzin Bydgoszczy 

3.000,00 2.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza  skierowana  do szerokiego grona 
odbiorców, integrująca ludzi z róŜnych środowisk. 
 

 

27 Stowarzyszenie Artystyczne  
„MÓZG” 

Koncert ACID MOTHERS 
TEMPLE & THE COSMIC 
INFERNO (Japonia) 

3.890,00 3.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Koncert umoŜliwia popularyzację  wielu nurtów 
muzyki , skierowany  do szerokiego grona 
odbiorców.  
 

 

28 Stowarzyszenie Artystyczne 
„MÓZG” 

Wystawa fotograficzna Pt.: 
„Rocznik 76 moje pokolenie” 

7.260,00 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Interesująca forma dokumentacji określonej grupy 
społecznej poprzez fotografię artystyczną. 

 



29 Stowarzyszenie Artystyczne  
„MÓZG” 

Mistrzowie Muzyki 
Improwizowanej 
JOEY BARON 
FRED FRITH 
CHRIS CUTLER 

10.050,00 8.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza promująca niestandardowe formy 
ekspresji muzycznej. 

 

30 Stowarzyszenie Jazzowe Eljazz IV Bydgoski Festiwal Jazzowy – 
Bydgoszcz Jazz Festival 

89.500,00 25.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza zapisana w uchwale RMB w sprawie 
polityki kulturalnej Bydgoszczy. Poprzednie 
edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
bydgoszczan. 

 

31 Stowarzyszenie Klub 
Środowisk Twórczych 

Koncert z okazji Konstytucji 3-go 
Maja 

1.800,00 1.800,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Koncert dla mieszkańców miasta, prezentujący 
rodzinnych wykonawców, uświetniający obchody 
waŜnego wydarzenia historycznego. 

 

32 Stowarzyszenie Klub 
Środowisk Twórczych 

IV Spotkania po latach 5.000,00 5.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna, integrująca środowiska twórcze 
Bydgoszczy. 

 

33 Stowarzyszenie  
 PRO MUSICA ORGANA 

VI Bydgoskie wieczory organowe 
u Ojców Jezuitów oraz III Letnie 
koncerty muzyki organowej i 
kameralnej 

31.000,00 12.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Znakomita impreza kulturalna, o wieloletniej 
tradycji, umoŜliwiająca szerokiemu gronu 
bydgoskiej publiczności, zapoznawanie się z 
pięknem  muzyki klasycznej. 

 

34 Stowarzyszenie Przyjaciół 
MłodzieŜy w Bydgoszczy 
„PAŁAC” 

Międzynarodowe Spotkania 
Muzykującej MłodzieŜy – XXIX 
Bydgoskie Impresje Muzyczne 

55.000,00 39.250,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Cykliczna impreza kulturalno-promocyjna  o 
zasięgu wykraczającym poza granicę naszego 
kraju, znakomicie promująca Bydgoszcz i nasze 
środowisko kulturalne.  
Impreza zapisana w uchwale RMB w sprawie 
polityki kulturalnej Bydgoszczy.  

 



35 Stowarzyszenie Przyjaciół 
MłodzieŜy w Bydgoszczy 
„PAŁAC” 

Bydgoska „ander” Granda 
Filmowa Festiwal Kina OFF – 
owego i artystycznego. 

25.000,00 8.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalna ukierunkowana na rozwój 
wraŜliwości kulturalnej młodej bydgoskiej 
publiczności, poprzez edukację filmową. 

 

36 Stowarzyszenie STUMILOWY 
LAS 

Program wsparcia inicjatyw 
kulturalnych nieformalnych grup 
młodzieŜowych 
DŹWIGNIA 

92.000,00 50.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Kreowanie działań umoŜliwiających młodym 
bydgoszczanom ukierunkowanie swoich potrzeb 
ekspresji artystycznej, tak aby potencjalne akty 
wandalizmu zamienić w t7orzenie7interesujących 
działań artystycznych w ramach szeroko 
rozumianego  Street Artu. 

 

37 Stowarzyszenie Teatralne 
„WITRYNA” 

VII OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL INTERPRETACJI 
PIOSENKI AKTORSKIEJ FIPA 
2006 

10.000,00 6.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Festiwal odbędzie się po raz siódmy. Impreza 
pozwoli wyłonić najbardziej uzdolnionych 
muzycznie i wokalnie uczestników festiwalu. 
Poprzednie edycje cieszyły się duŜym 
zainteresowaniem mieszkańców.  

 

38 Światowy Związek 
Bydgoszczan 

Przygotowanie i ekspozycja 
wystawy „Bydgoszczanie w 
Świecie – Australia” 

1.200,00 1.200,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalno-promocyjna, prezentująca 
osiągnięcia bydgoszczan  z pochodzenia, Ŝyjących 
poza granicami  naszego kraju.  

 

39 Światowy Związek 
Bydgoszczan 

Wydawnictwo Informatora 
Związkowego „Nad Brdą” 

2.000,00 2.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydawnictwo kulturalne  o duŜym znaczeniu dla 
promowania Bydgoszczy poza granicami naszego 
kraju. Informator wydawany jest od 1998 r. 

 

40 Światowy Związek 
Bydgoszczan 

Organizacja VIII Światowego 
Zlotu Polonii Ziemi Bydgoskiej i 
wydanie wydawnictwa zlotowego 

5.500,00 3.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna integrująca  środowisko 
bydgoszczan osiadłych w mieście jak i tych 
pozostających na emigracji. 

 



41 Teatr Pantomimy „DAR” Spektakl teatralny muzyki, ruchu i 
świateł pt.”POTOP” wizytówką 
Miasta Bydgoszczy 

104.823,03 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydarzenie wspierające odbudowę waŜnego 
bydgoskiego zabytku jakim jest fontanna 
„POTOP”. 

 

42 Towarzystwo „NASZE 
SZWEDEROWO” 

Powitanie Wiosny z HH 3.000,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Stworzenie ciekawej oferty kulturalnej dla 
młodzieŜy z wykorzystaniem popularnej muzyki 
hip – hopowej. 

 

43 Towarzystwo „NASZE 
SZWEDEROWO” 

Wydanie gazety „Nasze 
Szwederowo” 

15.000,00 5.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydawnictwo prezentujące informacje o 
najwaŜniejszych wydarzeniach z Ŝycia 
społeczności w dzielnicy Szwederowo. 

 

44  
Towarzystwo 
Inicjatyw Kulturalnych 

Promocja bydgoskich twórców na 
łamach ogólnopolskiego 
miesięcznika literackiego 
„AKANT” 

6.000,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydawnictwo kulturalne ukierunkowane na 
rozwój i promocję lokalnego środowiska 
literackiego. 

 

45 Towarzystwo 
Inicjatyw Kulturalnych 

VI AGON POETYCKI 
Organizacja konkursu oraz 
wydanie almanachu 
pokonkursowego 

3.000,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 
Wydarzenie kulturalne ukierunkowane na rozwój  
i promocję lokalnego środowiska literackiego. 

 

46 Towarzystwo 
Inicjatyw Kulturalnych 

X Festiwal Młodych Organistów i 
Wokalistów im. ks. Jerzego 
Popiełuszki 

7.500,00 4.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Promocja Bydgoszczy jako miasta posiadającego 
dobre instrumenty koncertowe i znaczącego 
ośrodka kultury muzycznej na skalę krajową i 
międzynarodową, a takŜe promocja młodych 
artystów – w tym z regionu kujawsko-
pomorskiego. 

 



47 Towarzystwo 
Inicjatyw Kulturalnych 

Organizacja 4 koncertów 
„Orkiestry XXI wieku” 

20.000,00 8.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego 
 i o wolontariacie. 
Promocja muzyki współczesnej, w tym 
bydgoskiego ośrodka kompozytorskiego, a 
zarazem doskonalenie warsztatu miejscowych 
muzyków   i wykonawców. 

 

48 Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich 

Występ Polskiego Teatru ze 
Lwowa – przedstawienie „Pod 
Wysokim Zamkiem” 

8.900,00 7.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Inicjatywa zapoznająca z twórczością  autorów  z 
kresów wschodnich. 

 

49 Towarzystwo Miłośników 
Miasta Bydgoszczy 

Kalendarz BYDGOSKI 2007r. 20.000,00 6.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Cykliczny periodyk dokumentujący najwaŜniejsze 
wydarzenia z dziedzin kultury i historii 
Bydgoszczy. 
Kalendarz wydawany jest od 1968 roku. 
 

 

50 Towarzystwo Miłośników 
Miasta Bydgoszczy 

Kronika Bydgoska tom XXVII 15.000,00 6.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Bezprecedensowe, cykliczne wydawnictwo 
dokumentujące najwaŜniejsze wydarzenia z 
róŜnych dziedzin bydgoskiego Ŝycia. 

 

51 Towarzystwo Muzyczne im. 
I.J. Paderewskiego 

Koncert Inauguracyjny sezonu 
2006/2007 z okazji Dnia Muzyki 

3.000,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 
Inicjatywa ma na celu  propagowanie  muzyki 
polskiej. 
 

 

52 Towarzystwo Muzyczne im. 
I.J. Paderewskiego 

Koncert z okazji rocznicy urodzin 
I.J.Paderewskiego 

8.000,00 3.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Koncert promujący i prezentujący umiejetności 
artystów wywodzących się z bydgoskiego 
środowiska muzycznego. 

 



53 Towarzystwo Muzyczne im. 
I.J. Paderewskiego 

III Ogólnopolski Konkurs 
Wokalny im. I.J. Paderewskiego 

80.000,00 60.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna o duŜym znaczeniu 
promocyjnym dla naszego miasta, popularyzująca  
twórczość  wokalną I.J. Paderewskiego, polską 
lirykę wokalną , promująca utalentowanych 
młodych polskich śpiewaków. Impreza zapisana w 
uchwale RMB  w sprawie polityki kulturalnej 
Bydgoszczy. 

 

54 Towarzystwo Muzyczne im. 
I.J. Paderewskiego 

VII Mi ędzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. I.J. 
Paderewskiego 

9.000,00 9.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Uznana impreza cykliczna, stanowiąca waŜny 
punkt w kalendarium imprez kulturalnych. 
Impreza zapisana w uchwale RMB w sprawie 
polityki kulturalnej   Bydgoszczy.   

 

55 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski 

Festiwal Dzieci 
Niepełnosprawnych – impreza 
cykliczna, obejmująca róŜne formy 
ekspresji dzieci 
niepełnosprawnych. 

3.000,00 2.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza kulturalno-integracyjna, cykliczna 
włączająca dzieci niepełnosprawne do udziału w 
kulturze. 

 

56 Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej 

XXIV Ogólnopolski Konkurs 
Poezji i Prozy Frankofońskiej – 
Bydgoszcz 2006 – Impreza główna 
w ramach II Festiwalu Kultury 
Frankofońskiej 

13.300,00 10.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Unikalna impreza w skali  ogólnopolskiej, nie 
mająca swojego odpowiednika poza Polską, 
poza Bydgoszczą. Znakomita okazja 
promocji naszego miasta. 

 

57 Wojewódzki Ośrodek Kultury Wydanie publikacji pt. „Materiały 
do dziejów kultury i sztuki 
Bydgoszczy i regionu”. 

10.000,00 10.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego  
i o wolontariacie. 
Popularyzacja historii i architektury związanej z 
Bydgoszczą. 

 

58 Wojewódzki Ośrodek Kultury V Bydgoski Festiwal Bluesowy 12.000,00 12.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna, promująca lokalne środowiska 
muzyczne. Poprzednie edycje cieszyły się duŜym  
zainteresowaniem mieszkańców. 
 

 



59 Wojewódzki Ośrodek Kultury Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i 
Pomorze 

30.000,00 25.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Kwartalnik działa nieprzerwanie od 12 lat, gdzie 
zdobył uznanie jako jednego z lepszych pism tego 
rodzaju wydawanych w Polsce. 

 

60 Wojewódzki Ośrodek Kultury XII Ogólnopolski Przegląd 
Artystycznego Ruchu Seniorów 
„ARS”2006” 

10.000,00 3.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza  prezentująca ruch artystyczny   seniorów 
działających w  klubach na terenie całego kraju. 
 

 

61 Wojewódzki Ośrodek Kultury X Przegląd Amatorskich Zespołów 
Muzycznych „Muzyczny Ogród” 
2006” 

5.000,00 5.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Znakomite wydarzenie kulturalne, będące 
nierzadko pierwszą moŜliwością zaprezentowania 
swoich umiejętności przez młodzieŜowe, 
bydgoskie zespoły muzyczne. Impreza cykliczna 
ciesząca się duŜym zainteresowaniem 
mieszkańców. 

 

62 Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi 
Bydgoskiej” 

 Urodziny  Miasta – koncerty z 
folklorem na festynach  rodzinnych 

15.000,00 10.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Koncerty przybliŜą mieszkańcom Bydgoszczy i 
regionu folklor zarówno Kujaw, Pałuk , Kaszub 
jak i  innych regionów naszego kraju. 
 

 

63 Związek Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca Bydgoszcz-
Miasto 

Bydgoski Przegląd Piosenki 
Harcerskiej „KOLIBER” 

2.800,00 2.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Cykliczna impreza muzyczna , integrująca 
bydgoskie środowisko harcerskie. 

 

64 Związek Literatów Polskich Dofinansowanie publikacji 
kwartalnika literacko-
filologicznego „TEMAT” 

7.000,00 3.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wydawnictwo popularyzujące bydgoskie 
środowisko literatów oraz wydarzenia kulturalne. 

 

65 Związek Literatów Polskich 
Oddział Bydgosko-Toruński 

Wieczór Pamięci Jerzego Sulimy-
Kamińskiego – spotkanie artystów 
i pisarzy 

3.000,00 1.000,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza artystyczna poświęcona pamięci jednego 
z najwaŜniejszych  bydgoskich literatów. 

 



66 Związek Polskich Artystów 
Plastyków 

Dzieło Roku 2006 7.000,00 5.000,00 
 

Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Promocja dorobku plastycznego bydgoskich 
artystów, połączona z działaniami aktywizującymi 
bydgoskie  środowiska plastyczne. 

 

67 Związek Polskich Artystów 
Plastyków „Polska Sztuka 
UŜytkowa” 

XXVI Ogólnopolski Plener dla 
Projektantów – FUNKA 2006 

7.000,00 3.500,00 Oferta spełnia wymogi zawarte w art. 14 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Impreza cykliczna wspierająca integrację 
bydgoskiego środowiska artystycznego. 
 

 

  OGÓŁEM 2.120.558,03 800.000,00   
 


