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Anna Augustynowicz, reżyser
ka teatralna i dyrektor arty
styczny Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, została Człowie
kiem Roku 2016 w plebiscycie 
Głosu Szczecińskiego. Wielo
krotnie nagradzana, ostatnio 
Medalem za Zasługi dla Szcze
cina, naszą nagrodę przyjęła ze 
wżruszeniem. 

- Bardzo dziękuję, że Pań
stwo obdarzyliście mnie takim 
tytułem -mówi laureatka. - Jest 
mi miło, ponieważ teatr bez 
publiczności nie istnieje. Kiedy 
przyjechałam do Szczecina zro
bić pierwsze przedstawienie, 
nie przypuszczałam, że tak dłu
go tutaj zostanę. Mam wraże
nie, że ten czas - prawie ćwierć 
wieku, minął jak jeden dzień. 
Teatr staje się drogą człowieka, 
dlatego w teatrze czas płynie 
zupełnie inaczej. 

W Szczecinie współtworzy
ła teatr, o którym się mówi 
w całej Polsce jako o teatrze An
ny Augustynowicz. 

-Z jednej strony nagroda jest 
miła, ale z drugiej - skłania 
do refleksji, czy to, czym chcę 
obdarzać publiczność, to jest 
myśl, o którą w tym konkret
nym czasie chodzi -mówi reży
ser. -Istotą teatru jest propono
wanie rozmowy innej, głębszej 
niż to, o czym rozmawia się 
w codzienności. Teatr jest 
chwilą niezwykłą -chciałabym, 
żeby publiczność, która przy
chodzi do teatru, miała poczu
cie sensu tego spotkania. Musi 
być komunikacja pomiędzy ar
tystą a publicznością. Pomię
dzy energią wysyłaną ze sceny 
a energią powstającą w wyo
braźni widza. Jeżeli to spotka
nie następuje, dochodzi do ro
zmowy. Tak jak człowiek nie 
jest w stanie przyjaźnić się ze 
_wszystkimi, tak przedstawienie 
nie może się podobać każde
mu, bo wtedy nie podobałoby 
się nikomu. To jest dla mnie 
ogromna wartość, że istnieje 
grupa ludzi, która chce z nami 
rozmawiać. I to jest właśnie na
sza publiczność, publiczność. 
Teatru Współczesnego. 

Nagrodę w imieniu pani re
żyser odebrała Kamila 
Paradowska, kierownik litera
cki Teatru Współczesnego 
w Szczecinie. 

- Cieszy mnie to, że wśród 
tylu aktywności, o których tu 
dzisiaj była mowa, wśród ludZi, 
którzy działają społecznie, ro
bią wiele dobrych i ważnych 
rzeczy, doceniony został teatr -
mówi Kamila Paradowska. -To 

-Jest mi niezmiernie 
miło. ponieważ 

teatr bez 
publiczności nie 

istnieje 
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Człowiek. Roku i Osobowości 
Róku 2016 z naszego regionu 
odebrali nagrody 

Laureatów naszego plecbiscytu poznaliśmy podczas gali w filharmonii 

• Nagrodę w imieniu Anny Augustynowicz odebrała Kamila Paradowska, kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie. Anna 
Augustynowicz nie mogła byt obecna na gali, ponieważ reżyseruje gościnnie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 

ważna nagroda nie tylko dla 
Anny Augustynowicz, ale dla 
całego naszego teatru. 

Osobowości Roku2016 
W głosowaniu naszych Czytel
ników wybrane zostały Osobo
wości Roku w trzech katego
riach. 

Przedsiębiorczośt. 
zarządzanie. biznes 
W tej kategorii wygrał Mariusz 
Łuszczewski ze. Szczecina, 
właściciel sieci restauracji 
Exotic Restaurants. Firmę two
rzą cztery ekskluzywne lokale: 
Bombay, Buddha Thai& Fusion 
Restaurant, Tokyo Sushi'n'Grill 
i Bollywood Street Food. Re
stauracje oferują wszystkie od
miany kuchni azjatyckiej. 

Drugie miejsce zajęła Elżbie
ta Jabłońska ze Świnoujścia, 
właścicielka sieci sklepów ,,Du
et'', przedsiębiorca, radna miej
ska. Niezwykle aktywna spo
łecznie, zawodowo i ruchowo -
biega i startuje w zawodach. 
Angażuje się w życie miasta, ja
ko przedsiębiorca, daje przy
kład, jak prowadzić działalność. 

Trzebie miejsce zajęła Bar
bara Bartkowiak, prezes Pol
skiej Fundacji Przedsiębior
czości w Szczecinie. Laureatka 
wielu nagród i wyróżnień 
w dziedzinie wspierania przed
siębiorczości. Autorka publika
cji i książek w dziedzinie finan
sowania zewnętrznego przed
siębiorstw oraz alternatyw
nych źródeł finansowania. 

Dzlałalnośtspołeczna. 
polityka. samorząd. 
organizacje pozarządowe 
W tej kategorii wygrała Anna 
Rybak ze Stargardu, radna miej
ska, prezes Towarzystwa Walki 
z Kalectwem w Stargardzie. Or
ganizatorka targów pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Zaj
muje się też sprawami matek 
samotnie wychowujących dzie
ci. Założycielka Centrum Wo
lontariatu. 

Drugie miejsce zajęła Wan
da Wysocka ze Stargardu, pre
zes stargardzkiego oddziału 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistówilnwalidów. Organi
zatorka akcji dla seniorów, 
wspólnych ~azdów, imp~e~ 

kulturalnych. Nominowana 
za działalność na rzecz star
szych osób i mieszkańców re
gionu stargardzkiego. 

Trzecie miejsce zajął dr To
masz Ociepa ze Szczecina, on
kolog dziecięcy z oddziału 
Świętego Mikołaja szpitala 
przy ul. Unii Lubelskiej. To, ile 
serca wkłada w swoją pracę 
i pomoc tym chorym dzieciom, 
zasługuje na Nobla. Pracuje 
w Klinice Pediatrii, Hematolo
gii i Onkologii Dziecięcej - Sa
modzielriy Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 1. 

Kultura. nauka. sport 
W tej kategorii zwyciężył dr 
Marekł.ucZak ze Szczecina, po
licjant lfomendy wojewódzkiej 
w Szczecinie. W ciągu roku wy
dał trzy książki historyczne 
oraz album ze swoją muzyką 
„Outsider - Waiting for the 
night". Cały zysk ze sprzedaży 
tych albumów przeznaczył dla 
fundacji dla dzieci. W lutym 
2016 roku za swoją pracę został 
odznaczony Srebrnym Krzy
żem Zasługi przez Prezydenta 
RP. 

-Czytelnicy wskazali 
ludzi wyjątkowych. 
z wizją i charyzmą. 

którzy robią 
ciekawe rzeczy 

Drugie miejsce zajął prof. 
Wiesław Deptuła ze Szczecina, 
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, 
kierownik Katedry Mikrobiolo
gii Uniwersytetu Szczecińskie
go. Wykazał nowe źródło zaka
żenia chlamydią ludzi, udało 
mu się, jako jedynemu do tej 
pory, opisać - jak wygląda sta
tus immunologiczny u zwierzę
cia zakażonego typQwą 
chlamydią ludzką (Chlamydia 
trachomatis). 

Trzecie miejsce zajęła Kata
rzyna Mądrowska ze Stargardu, 
zapaśniczka Ludowego Klubu 
Sportowego Feniks Stargard. 
Tegoroczna mistrzyni Polski se
niorek w zapasach. Nominowa
na za wytrwałość w treningach 
i pokazanie, że Stargard może 
mieć najlepszych sportowców 

-Człowiek Roku 2016 

• Anna Augustynowicz jest 
absolwentką teatrologii Uni
wersytetu Jagiellońskiego 
oraz reżyserii Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. Debiutowała 
w 1989 roku inscenizacją sztu
ki Marka Koterskiego .życie 
wewnętrzne" w Teatrze im. W. 
Bogusławskiego w Kaliszu. 
Od 1992 dyrektor artystyczny 
Teatru Współczesnego 
w Szczecinie. Reżyserowała 
m.in. w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, Teatrze Pow
szechnym w Warszawie, TR 
Warszawa, Wrocławskim Tea
trze Współczesnym, Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Łodzi. 
Zrealizowała cztery spektakle 
dla Teatru Telewizji. Swój re
pertuar opiera przede wszyst
kim na współczesnej drama
turgii polskiej i zachodniej, 
chętnie sięga po teksty nowa
torskie. burzące stereotypy 
zarówno w sferze myśli , jak 
i języka. przygotowując ich 
prapremiery. Spektakle Anny 
Augustynowie nierzadko bu
dzą kontrowersje, ale spoty
kają się z uznaniem . 

w kraju w dyscyplinach olim
pijskich. Kilka dni temu wywal
czyła złoty medal akademi
ckich mistrzostw Polski. 

Ludzie z charyzmą 
Wszystkich laureatów wskaza
li nasi Czytelnicy. Tooniwyszu
kali ludzi wyjątkowych, z wizją 
i charyzmą, którzy robią cieka
we rzeczy, mają na życiowym 
koncie ważne osiągnięcia. 

Potem przez wiele tygodni 
oddawali na nich głosy. Do sa
mego końca nie wiadomo było 
kto wygra w jakiej kategorii. 
Walka była naprawdę zacięta. 

Gdy już Czytelnicy wybrali 
nam udało się te wszystkie 
Osobowości pokazać i nagro
dzić. Cieszy nas szczególnie, że 
udało się wśród wszystkich no
minowanych zebrać osoby z tai 
różnych środowisk. Byli prze
cież wśród nich finansiści, 
przedsiębiorcy, ludzie nauki, 
związani ze sportem. Ale prze
de wszystkim cieszy nas, że 
wskazaliście osoby, które swój 
wolny czas przeznaczają na po
moc innym. Wszystkim ser
decznie gratulujemy.•©® 


