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Anna Augustynowicz - marzec 2017 (Piotr Nykowski) 

Miesięcznik "Teatr" przyznał Annie Augustynowicz 

Nagrodę im. Konrada Swinarskiego dla najlepszego 

reżysera w sezonie 2016/2017. Za reżyserię "Ślubu" 

Witolda Gombrowicza. Reżyserka jest pierwszą 

kobietą z tą nagrodą w jej 41 - letniej historii. 

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE 

1 "BotujestPogodno". Dlatego 
wolno zastawiać i niszczyć 
autami chodniki? [WIDEO i 
ZDJĘCIA] 

2 Hamlet we wsi Głucha Dolna 
czy "Prawy do lewego"? A może 
pograsz w kapsle? Masa atrakcji 
na weekend 

3 Rodziny muszą oddawać 
pieniądre z programu 500 plus 

4 Kamienica pod lupę. Czy 
właściciel zabytku zapłaci karę? 

5 Zwłoki na pętli autobusowej. 
Sprawę wyj$nia prokuratura 

6 Kto przyjechał do Szczecina na 
Tall Ships Races1 20 procent to 
go§cie z zagranicy 

REKLAMA 



e Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej 

Henryk wraca w rodzinne strony. Jakież czeka go rozczarowanie, kiedy 

świat, w którym żył, jawi się całkiem na opak, a narzeczona Mania jest 

„dziewczyną do posługi". Czy obiecany ślub jest jeszcze możliwy? 

Gościnnie zagrał w spektaklu Grzegorz Falkowski, aktor Teatru 

Powszechnego w Warszawie, któremu „Teatr" przyznał Nagrodę im. 

Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą kreację aktorską sezonu -

Henryka w „ $łubie" Augustynowicz. 

„Slub" zobaczyć trzeba na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie 

13, 14, 15 i 17 pai.dziernika o godz. 19. Bilety kosztują 35 - 26 zł. 

' Aktora można będzie zobaczyć w Szczecinie też w spektaklu o przyjaźni 

dwóch chłopców, dla której tłem są zamieszki w Belfaście lat 70. „Mojo 

Mickybo" 15 października o godz. 17 w sali kina Zamek. Bilety 25 i 20 zł. 

Gala wręczenia nagród miesięcznika „Teatr" odbędzie się 27 

października w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w 

Warszawie. 
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I INNE 

Anna Augustynowicz najlepszą 
reżyserką sezonu teatralnego w Polsce 

Festiwal Młodych Talentów 2017. 
Nosowska za.chwycona 
'dreszczogennym' materiałem 

Kayah i Bregović w sobotę w Sza.ecinie. 
Komu bilety? Mamy jeszcze kilka 

Hamlet we wsi Głucha Dolna czy 
"Prawy do lewego"? A może pograsz w 
kapsle? Masa atrakcji na weekend 

Muzeum Narodowe prezentuje sztukę 
jednego z najciekawszych ludów w 
Afryce 

Sza.ecin i Kansas City mogą być 
siostrza.nymi miastami jazzu 

I ZOBACZTAKżE 

Wypadli z lektur, ale nie z teatru. Co 
będziemy oglądać jesienią na scenach? 
Ściąga teatromana 

Nasza. aktorka w prestiżowym rankingu 
Sieradzkiego 2017 
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