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czame, mocno zarysowane 6-rwi, wyraziste, ostre rysy i 6urza gęstycń wfosów. )1. przede 

wszystkim intensywne, cfioć ciepfe i fagoane spojrzenie pięf(nycń, nieco skgśnycli ocz u. 

rr'af( ją sportretowaf w swoim „ '11ieatrum Vitae" mąż, wy6itny artysta i scenograf, :Marian 

1(ofodziej. I taf(ą ją znamy wszyscy - 60 Jfauna Sfojewsfta pozostaje od widu Cat jecfną 

z najwy6itniejszycfi oso6owości qaańsk,a. 'Naj6ardziej rozpoznawa{nycft i naj6arefz iej 

wyrazistycń. 

Zawsze c{ysk:fetnie uśmiecńnięta, su6te[na i e[eganckfi. Prawaziwa dama. 'Nawet w ~ytuacjacfi 

truef nycfi, zacńowująca powściągfiwość i R..,Casę. Jest w (}dańsk;t uoso6ieniem etosu zawocfu akf;ora 

i strażniczftą Sfowa - uteratury najwyższycfi fotów, pięf(na poezji. rr'ek.§tów, /?jóre niosą ze so6ą 

mąarość przefta.zu i uroaę formy. 

,, Znają icfi i kgcfiają wszyscy w (]cfańsf(u ". rr'o o niej i :Marianie 'l(ofodzi~ju. Cfioć o6ydwoje zawsze 

cfironifi swoją prywatność, pozostają niejakg wizytówk,ą artystycznego qaa·ńskfi -

z intensywnością twórczego życia z jeefnej strony i efawaniem świadectwa 6o{esnej Jfiston·i 

z efrugiej. Jeefno z najpięftniejszycfi miejsc qaańs/(fi, u{ua :Mariacfta, ma w nicń kggoś na k.§z taft 

am6asadorów. 'Tu jest icfi efom. 'Tutaj, na Przeaprożu Teatra{nym .1fafina Sfojewsk,a czyta poezję. 

I cńoć od śmierci :Mariana 'l(ofodzieja minęfo kj(kg. fat, nie sposó6 pisać o nim w czasie prz esz fym. 

<Bo przecież On w qaańsftu cały czas J<ES'T. ©zieje się taft taf(że za sprawą Jfa{iny Sfojewsl?_J~7; 

o kf;órej artysta mówi[, że jest jego najfepszą przyjaciófk,ą i efodawaf żarto6Gwie, że awansowafa 

tak,że z czasem efo rangi asystentkj. 'Towarzyszyfa mu we wszystkjcli. artystycznycli. pocfróżacli. -

oef 6uaowy papiesftuń ołtarzy, po roefzące się przez fata „'Kfisze pamięci". 'Nasza Laureatkfi 

we wspaniafym sty{u kgntynuuje życiową misję swojego męża, k,Jórą zefają się oefaawać najpefniej 

sfowa Z6igniewa Jfer6erta: "Ocafafeś nie po to, a6y żyl~ masz mafo czasu, trze6a efać 

światfectwo ". 



Owo „dawanie świadectwa" przyświeca tak,że indywUf uafnym poczynaniom życio'wym i twórczym 

Jrafiny Sfojews/(ief I cfioć oczywiste jest, że w <Jaańsk,u naszej Laureatfj przedstawiać nie trze6a, 

warto przypomnieć najważniejsze momenty z jej 6ogatego życiorysu. 1(j{/(a fat temu, przy ol(azji 

50-fecia pracy teatrafnej wyz·nafa, że tenju6fifeusz ją zasf?..9czyf: ,,<Prawie nie zauważyłam, że czas 

min4E. (..) Ciągfe jestem w try6acfi pracy". :Nie ma w tycfi sfowacfi artystkj ani śfadu f?..9kjeterii, 

60 od de6iutu w „ Wese{u" w CBiaEymstok,u nasza Laureatk,a pozostaje jedną z 6arefziej 

zapracowanycfi ak.Jorek, swojego po/?..9fenia. 'Vl)istępy na scenie, spotf(ania poetyckje, efziafafność 

społeczna, wspieranie twórczości 'Mariana 'l(ofodzieja - to tyf/?..9 kj{k,st pó{jej ak.Jywności. 

<Po uk,ończeniu fódzkjej szf?..9.fy teatrafnej i fiimowej występowała przez kj[/(anaście fat w teatrach 

w CBiaEymstof(u, roefzimej CBytfgoszczy, OCsztynie i w 'l(raf?..9wie, 6y w 1966 rol(u trafić efo <;efańs/(,a, 

k,Jóry miaf się o/?,g,zać docefowym portem jej artystycznej wędrówkj. W 'Teatrze 'Wy6rzeże 

pracowała ponad trzyefzieści pięć fat. Qlrzez ponad" póf wiek..,u na scenie wykJeowafa efziesiątkj 

postaci - przeefe wszystkjm aramatycznycfi, 60 w tak,U:fi czufa się najfepiej. :Mo{Ey <Bfoom 

w „ Vfissesie': <Tytania w „Śnie nocy fetniej': CJ?.9[isonowa w ,,<Dziaaacli': :Matl(a :Mari.a 

oef Św. Jlugustyna w „<Diafogacfi l(annefitanek," - te i inne rofe zapisały ją trwafe na l(artacli 

liistorii teatru najnowszego. <;rafa mięefzy innymi u 'Marf?.g, Of?..9pińskjego, 'l(onrada Swinarsl(iego, 

Stanisfawa J{e6anowskjego, 'l(azimierza 'l(utza, 'Mirosława CBork,a, 'Macieja <Prusa i <Jcyszaraa 

'Majora. 

W fatacli 70. jeaen z recenzentów zarwtowaf na temat jeanej z jej kreacji: „CFrzyRfaaem 

finezyjnego potraR,_towania rofi, wz6ogacającego tefi.§t cafą gamą aR,_torskjcfi śrocffi.9w - jest 

mistrzowsf?..9 rozegrana przez J{afinę Sfojewsk..,ą (...)scena rozmowy z 'Narcyzem(,.). J{eż tu azieje 

się aziękj mimice, zmianom intonacji, gestu - niejaf?..9 ponaa teli.§tem, tak,ą interpretacją tal( 

świetnie uwyaatnionym i - wz6ogaconym ". 

}1kj,orl?g spefniafa się tak,że w trudnej sztuce monodramu - wspóftworzyfa speR..f;alife dfa <Teatru 

'Telewizji, rea{izowane w zfotym ok,resie gaańskjego ośroaf?.g, Tf/<P. <;rafa również w seriafacli 

i w fi[mie, tworząc między innymi niezapomniane rofe drugiego pfanu w o6razacfi „<Prom ': 

,,<Dziewczynk,a z Jrotefu <E.:«eCsior" czy „ Wróż6y /(umal(a ". 

<RJ)wno{egfe z aziafafnością artystyczną oa /?..9ńca fat 60. 6iegnie ścież/?,g, pracy spofecznej J{afi.ny 

Sfojewskjej. Jej zaangażowanie i oawaga sprawiły, że kJótf?..9 po przy6yciu 

efo <Jefańsf?.g, została na afugie fata szefową tutejszego oaaziafu Z.JlS<P. Jl/?Jywnie uczestniczyfa 

w najważniejszycfi wyaarzeniacfi wofnościowycfi. na 'Vl)i6rzeżu. Wraz z innymi al?Jorami 



występowała w Stoczni qaańsk,iej podczas strajk,u w Sierpniu 1980 rok,u, po ogfoszeniu stanu 

wojennego działafa w 1\,omisft Cfiarytatywnej przy fi..9ściefe św. <Brygidy, udziefała s1~ 

w duszpasterstwie środowisk, twórczycfi i współpracowała z podziemiem soudarnościowym. <Była 

rozpraCO'wywana i inwigifuwana przez Służ6y <Bezpieczetistwa. W fatacfi 1982-1988 

występowała z recytacjami poezji podczas :Mszy za Ojczyznę i w ramacli <J)godni 1\,uftury 

Clirześcijmiskjej w qdańsk,u. rvtYreżyserowała „ 'Wieczernik:' <Ernesta <Bry«a, wystawiany 

w /i..9ściofacfi qdatisk,a i 'Warszawy, a w 1984 rok,u wraz z mężem, :Marianem 1\,ofodziejem 

stworzyfa spek,ja/if„qfuria Victis ': poświęcony 06r01icom 'Westerpfatte. 

<i:?JJ (ę af(torów we współczesnym świecie nasza .laureatką, cfiarak,jeryz uje słowami poety, 

Z 6igniewa J{er6erta oczywiście: „Chcemy zmusić naszych 6fiźnich do rejfek§ji nad (udzkjm fosem, 

do tnufnej mifości, jak,ą winni jesteśmy sprawom wie(kjm, a tak,że pogardy dfa tycfi wszystkjcfi, 

k,jórzy z uporem godnym fepszej sprawy starają się człowiek.si pomniejszyć i ode6rać mu godność". 

J{auna Słojews/?.g, w o6ronie owej godności {udzk,iej staje od kj{k,udzisięciu fat. Zawsze pomocna, 

sfużąca wsparciem i radą wszystkjm potrze6ującym. :Niestrudzona i sk,.romna. 

Za swoją pracę i dziafafność otrzymała wiefe nagród, między innymi 1\,rzyż Oficerskj Orderu 

Odrodzenia <Pofsli.J~ Sre6rny :Meda{ Zasłużony 1{,u{turze qfuria J/.rtis, 'Wie{k,ą <Pomorsk,ą :Nagrodę 

J/.rtystyczną, a tak,że :Meda{ św. 'Wojcieclia. (f)ziś dołącza clo nich wyróżnienie wyjątfi..9we dfa 

naszego miasta - :Nagroda Neptuna. 

Szanowna .laureatfi..9, 

qclańsk, ma ·wie{kje szczęście, że staf się Pani domem, że tutaj Pani żyje i działa od fat. Że tutaj 

claje <Pani świadectwo. :Nie wystarczy sfów i nie wystarczy nagród, a6y podzięfi..9wać za Pani pracę 

i za <Pani postawę. Cfiy{ąc więc po/i..9rnie czoła, mówimy sk.Jomne: ,/Dzięk,ujemy ". 

Za zaangażowanie, za rofe, za poezję. Za J{aunę Sfojewsk,ą i :Ma·riana 1\,ołodzieja. 

~z dent :M.iasta qcfańsk,a 

. ,rf~L 
<Pawef }ldamowicz 

qaa1is~ 8 sierpnia 2014 rok,u 


