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• Jak już informowali-
• śmy, nominacje do Pasz-
• port.ów ,,Polityki" otrzyma-
• ło dwoje tw6rc6w ze SZC2e-
• cina - .Arma Augustyno-
• wicz, dyrektor artysfycz-
• ny (i reżyser wielu spek-
• takli) w Teatrze Współcze-
• snym oraz pisarz Dariusz 
• Bitner. Nominacje te przy-
• znaw!111e ~ w pięciu ka-
• tegonach: literatury, mu

zyki, plastyki, teatru, fil-
• mu oraz rock-pop-estrady. 
• Paszporty ,,Polityki" otrzy-
• mują ci twórcy, których 
• osiągnięcia uznane mstały 
• za wybitne. Dzisiaj wie-
• czorem już będzie oficjał-
• nie wiadomo, kto otrzymał 
• te prestiżowe nagrody. Po 
• południu wręczone one bę-
• dą na spotkaniu w Teta-
• rze Małym w Warszawie. 

Wczoraj spytaliśmy Annę Au
gustynowicz i Dariusza Bitnera 
czy wybierają się na uroczystość 
do Warszawy. - Dostalam zapro
szenie do Teatru Malego, wyjeż
dżam we wtorek rano - odpowie
działa Anna Augustynowicz. Nie 
miała jednak informacji czy do
stanie nagrodę "Polityki" czy 

-Jest mi bardzo milo -mówi Anna Augustynowicz. - Już sama nomi
naqja jest cenna, utwierdza w przekonaniu, że t;o, co robię ma sens -
twierdzi Dariusz Bitner. 

Nominacje, 
a może nagrody? 

skończy się tylko na nominacji i 
udziale w uroczystości wręczenia 
paszportów. - Niezależnie od te
go, czy zostanę nagrodzona, jest 
mi milo, że są ludzie, którzy do
ceniają moją pracę - stwierdziła 

Anna Augustynowicz. - Ewentu
alna nagroda nie zmieni moich 
planów i koncepcji. Dalej będę 
pracować tak, jak najlepiej po
trafię. 

Przypomnijmy, że kontrkan
dydatami Anny Augustynowicz 
do Paszportu "Polityki" byli mię
dzy innymi: Piotr Cieplak, Zbi
gniew Brzoza oraz Adam Sroka. 

Dariusz Bitner był w ponie
działek w domu. - Nie wybieram 

się do Warszawy, nie dostałem 
zaproszenia na spotkanie w Te
atrze Małym, jestem więc pew
ny, że nagrody mi nie przyznano 
- powiedział nam Dariusz Bit
ner. - Jednak już sama nomina
cja jest dla mnie wyróżnieniem. 
Cieszę się, że znani polscy kryty
cy docenili ostatnią moją po
wieść. To mnie przekonuje, że 
ma sens moje pisanie, mobilizuje 
do dalszej pracy. 

Dariusz Bitner zwierzył się 
nam także, że ta nominacja jest 
dla niego niezwykle cenna, albo
wiem uważa "Politykę" za naj
lepszy i najbardziej opiniotwór
czy polski tygodnik. Zapowie-

dział również, że wkrótce roz
pocznie pracę nad nową powie
ścią, która będzie nosić tytuł ,,Je
sień w Szczecinie" - będzie tro
chę prowokująca, trochę szcze
cińska. 

Może Dariusz Bitner się po
mylił i otrzymał Paszport nPolity
ki"? Wkrótce się o tym przeko
namy ... Przypomnijmy, że „sta
wiali na niego" tak znani krytycy 
jak: Henryk Bereza, Leszek Bu
gajski, Janusz Drzewucki. Jed
nak konkurencja była silna, 
kontrkandydatami do nagrody 
były sławne pióra: Janusz Rud
nicki, Krzysztof Rutkowski i An
drzej Sapkowski. (hal) 
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