Publikacja dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

Istnieje niegasnąca potrzeba wzmacniania pozycji kobiet
i doceniania ich pracy – zarówno zawodowej, jak i społecznej.
Dajemy więc mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta
możliwość wskazania kandydatek do tytułu Szczecinianki Roku.
To doskonała okazja podziękowania niezwykłym kobietom
za ich aktywność, zaangażowanie i za czynienie Szczecina
lepszym i piękniejszym miastem.

Plebiscyt organizacji pozarządowych Szczecinianka Roku pokazuje i promuje wyjątkowe
i aktywne kobiety działające na rzecz Szczecina. Plebiscyt jest formą uznania dla pań, które
działają na rzecz społeczności lokalnej i wzmacniają rozwój miasta. Promujemy panie,
dzięki którym Szczecin staje się lepszym miejscem do życia, pracy oraz działania.
Kandydatkę do tytułu Szczecinianka Roku może zgłosić firma, organizacja pozarządowa,
instytucja lub indywidualnie – mieszkańcy Szczecina. Z grona zgłoszonych pań Kapituła
Plebiscytu wybiera piętnaście Nominowanych oraz przeprowadza tajne głosowanie w dwóch
kategoriach: Szczecinianka Roku oraz Eko Szczecinianka Roku.
Podczas Gali Finałowej Plebiscytu prezentowana jest działalność wszystkich Nominowanych.
To niezwykle ważne, gdyż każda z Pań, która znalazła się w tym gronie została wyróżniona
i doceniona za swoją aktywność zarówno przez środowisko, w którym działa, jak i przez
Kapitułę Plebiscytu. Te kilka minut, kiedy staje na scenie, a główną rolę odgrywają jej codzienne
starania, są piękną okazją aby podziękować tej zwyczajnej-niezwyczajnej Osobie.

Dostrzegamy potrzebę mocnego wsparcia postaw proekologicznych i ciągłego zwiększania
świadomości ekologicznej społeczeństwa. Skuteczna ochrona i dbałość o środowisko
naturalne wymagają zarówno chęci, jak i wiedzy. Co ważne, najskuteczniejszą metodą
edukacji ekologicznej jest ta, prowadzona w miejscu, gdzie ludzie mieszkają, uczą się, pracują
i wypoczywają. Stąd pomysł na nową kategorię w ramach plebiscytu Szczecinianka Roku –
– Eko Szczecinianka Roku.
Głównym założeniem zainicjowania nowej kategorii plebiscytu była promocja, rozwój
świadomości ekologicznej oraz integracja środowiska osób, dla których dobro natury
jest priorytetowym celem.
Poszukiwania Eko Szczecinianki Roku 2016 pokazały, że w Szczecinie jest wiele kobiet,
które z sukcesami prowadzą ekologicznie projekty, działają na rzecz środowiska naturalnego
oraz zwierząt.
Nominowane do tytułu pochodzą z różnych środowisk i instytucji. Łączy je optymizm,
wiara w przyszłość, satysfakcja z efektów podejmowanych działań, a przede wszystkim
aktywność w szerokiej sferze działań proekologicznych i dążenie do ochrony środowiska,
w którym żyjemy.

2016

Dorota Serwa
dyrektorka Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, przeprowadziła
instytucję przez okres modernizacji, stawiając przed nią nowe, ambitne wyzwania

2015

Barbara Igielska
dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich, pomysłodawczyni jednej z największych
po 1959 roku modernizacji Zamku

2014

Beata Bugajska
koordynatorka projektu Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora

2013

Maria Trojanowicz-Kasprzak
propagatorka metody tzw. globalnego czytania

2012

Dorota Korczyńska
prezeska Stowarzyszenia Rodzice Dla Szczecina

2011

Jolanta Kowalewska
dziennikarka Gazety Wyborczej

2010

Zofia Mirkiewicz
prezeska Stowarzyszenia Zrozumieć dla Osób z Niepełnosprawnością

2016

Izabela Ciesielska
dyrektorka w Zespole Szkół Fundacji Talent-Promocja-Postęp oraz wiceprezeska
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska Tonus

2015

Marzenna Górska
wolontariuszka, przewodnicząca najstarszego w Polsce Stowarzyszenia
Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

2014

Izabella Orzechowska
psychoterapeutka, inicjatorka akcji Podaj dalej

2013

Maria Andrzejewska
prezeska Fundacji Balet

2012

Ewa Ott-Kamińska
dyrektorka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie

2011

Danuta Szyksznian-Ossowska
legendarna łączniczka AK

2010

Teresa Piątkiewicz
prezeska Stowarzyszenia Społeczno-Ekologicznego Zwierzęcy Telefon Zaufania

2016

Monika Szpener
artystka, realizuje projekty związane z upcyclingiem łącząc aktywność artystyczną
z ekologiczną, od lat zajmuje się recyklingiem poprzez sztukę

2015

Marzena Białowolska
prezeska Fundacji na Rzecz Zwierząt Dzika Ostoja

2014

Alicja Bierbasz-Krawczyk
autorka projektów z zakresu edukacji ekologicznej uczestników ruchu drogowego

Maria Andrzejewska
Od ćwierćwiecza prowadzi Fundację Balet, która wspiera dzieci i młodzież
artystycznie uzdolnioną oraz propaguje sztukę baletową. Jest pomysłodawczynią
Międzynarodowego Konkursu Baletowego Złote Pointy, który w tym roku ma już
swoją dziesiątą edycję. Prowadzi Studio Taneczno-Musicalowe, które na co dzień
zajmuje się edukacją w zakresie kultury dla dzieci i młodzieży. Studio dwa razy
w roku organizuje spektakle wokalno-baletowe dla dzieci. W 2016 roku obchodziła
25-lecie aktywności Fundacji Balet.
Nominowana za propagowanie sztuki baletowej w Szczecinie i w kraju, edukację
artystyczną oraz wspieranie i promowanie młodych muzyków i tancerzy, jak
również za imponujący dorobek na polu edukacji artystycznej.

www.fundacjabalet.pl

Anna Augustynowicz
Reżyserka, od 1995 roku dyrektorka artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie.
Stworzyła teatr rozpoznawalny w całej Polsce. W latach 90. jako pierwsza w Polsce
wprowadzała na scenę nową europejską dramaturgię. Uhonorowana medalem
przez szczecińskich radnych za szczególne zasługi dla miasta Szczecin. Cieszy się
uznaniem zarówno widzów jak i krytyków teatralnych. Laureatka kilkudziesięciu
prestiżowych nagród i wyróżnień.
Nominowana za świadome, kreatywne tworzenie teatru, przyczynianie się do jego
rozwoju i konsekwentne promowanie współczesnej dramaturgii. Za odpowiadanie
na potrzeby zmieniającego się świata i społeczeństwa. Za promocję Szczecina
w Polsce i zagranicą.

fot. Piotr Nykowski

www.wspolczesny.szczecin.pl

Izabela Ciesielska
Pomysłodawczyni i współorganizatorka Dąbskich Biegów Ulicznych, w których
każdego roku uczestniczy ok. 500 zawodników. Współpracuje z Radą Osiedla Dąbie
i Stowarzyszeniem Miłośników Dąbia STOMIDO. Dyrektorka w Zespole Szkół
Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp oraz wiceprezeska Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej Ogniska Tonus. Jest również członkinią Zarządu
Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.
Nominowana za zachęcanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina do aktywności
sportowej oraz za zaangażowanie na rzecz promocji kultury fizycznej i profilaktyki
zdrowotnej.

www.tpp.edu.pl
www.tonus.com.pl/pl
www.zafos.pl
www.fundacjatpp.pl

prof. Inga Iwasiów
Pisarka, krytyczka literacka, profesorka literaturoznawstwa, felietonistka, przez
kilkanaście lat redaktorka naczelna dwumiesięcznika Pogranicza, organizatorka
życia kulturalnego i intelektualnego w Szczecinie, w którym się urodziła i mieszka.
Uznana w Polsce twórczyni, której powieść Bambino znalazła się w finale
najważniejszych nagród literackich. Zapraszana do wielu gremiów opiniotwórczych,
m.in. pierwsza przewodnicząca kapituły Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia
oraz członkini jury Nagrody Literackiej Nike. W 2010 roku została uhonorowana
tytułem ambasadorki Szczecina.
Nominowana za wzbudzanie dumy w mieszkankach i mieszkańcach Szczecina
ze swojego miasta oraz za artystyczne, literackie osiągnięcia, które przyczyniają się
do promocji Szczecina w kraju i zagranicą.

fot. Krzysztof Dubiel

www.ingaiwasiow.info

Agnieszka Kurlapska
Wolontariuszka, koordynatorka w Fundacji Mam Marzenie oddział Szczecin,
w której na co dzień zajmuje się spełnianiem wielkich i małych marzeń dzieci
cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Wspiera najmłodszych oraz ich
najbliższych w trudnych chwilach niosąc radość, uśmiech i nadzieję.
Nominowana za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób chorych i ich rodzin.
Za życzliwość i serce i przykład jak można i należy pomagać.

www.mammarzenie.org/marzyciele/spelnione/oddzial/szczecin/

Tatiana
Malinowska-Tyszkiewicz
Reżyserka teatralna mieszkająca i działająca w Szczecinie. Od lat działa w świecie
artystycznym Szczecina. Obecnie prowadzi Teatr Nie Ma Autorski Teatr Tatiany
Malinowskiej-Tyszkiewicz w Szczecinie. Współpracuje z wieloma ośrodkami
i instytucjami kultury w regionie, m.in. z teatrami stargardzkimi: Teatrem Krzywa
Scena, Teatrem Emigatis czy Teatrem A-to-my Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest
Dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Niezależnych PRO CONTRA
odbywającego się od 15 lat w Szczecinie.
Nominowana za dostarczanie mieszkańcom naszego miasta niezwykłych wrażeń
artystycznych, inspirowanie młodego pokolenia do aktywności twórczej oraz
promowanie Szczecina poprzez sztukę na całym świecie.

www.teatrniema.pl

Mariam Pirveli
Gruzinka, doktorka nauk geograficznych i nauczycielka na Uniwersytecie
Szczecińskim. Zorganizowała i z sukcesem prowadzi TeatrNieAktorów oraz
fundację Partnerstwo, której hasłem jest Działamy razem: Młodzi – Seniorzy –
– NieAktorzy. Misją fundacji jest promocja wartości różnorodności, dialogu
trans-pokoleniowego, trans-kulturowego i trans-granicznego. Niebagatelny wkład
w istnienie fundacji wnosi szkoła teatralna i TeatrNieAktorów oraz mieszkańcy
Szczecina – widzowie.
Nominowana za łączenia różnorodnych światów: osób młodych i starszych.
Za pokazywanie wartości współpracy międzypokoleniowej oraz promowanie
aktywności artystycznej w każdym wieku.

www.facebook.com/TeatrNieAktorow/

Krystyna Pohl
Szczecińska dziennikarka. Współpracowniczka szczecińskich uczelni. Od wielu
lat niezmiennie zafascynowana morzem, statkami i żaglowcami. Autorka
kilkunastu książek poświęconych tematyce morskiej i żeglarskiej. Z pasją opisuje
losy marynarzy i żeglarzy, urodę statków i piękno morskich tradycji. Tropi losy
ciekawych mieszkańców Szczecina i wydarzeń związanych z historią miasta.
Laureatka wielu nagród dziennikarskich i branżowych. Za twórczość dziennikarską
i marynistyczną uhonorowana została m.in. Laurem Bałtyku, krzyżem Ligii
Morskiej i Rzecznej Pro Mari Nostro oraz dyplomem Kapitana Żeglugi Wielkiej
Honoris Causa.
Nominowana za pielęgnowanie pamięci o osobach i wydarzeniach z historii miasta,
za akcentowanie morskości Szczecina, za wspieranie piórem i sercem wszelkich
szczecińskich morskich inicjatyw.

Elżbieta Przerwa
Prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszeniu Wspierania Rodzin z Predyspozycjami
do Nowotworów Dziedzicznych. Promuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
nowotworów dziedzicznych. Edukuje pacjentów i ich rodziny, działa na rzecz osób
niepełnosprawnych. Szczególny nacisk kładzie na wiedzę z zakresu profilaktyki,
zachęca do świadomej troski o zdrowie i życie. Wspiera ideę pokoleniowej wymiany
wiedzy w rodzinie na temat zdrowia jej członków i ewentualnej profilaktyki.
Wspomaga nauczycieli w realizacji nowatorskich metod wdrażania wiedzy na temat
genetyki na różnych poziomach nauczania.
Nominowana za nowoczesną koncepcję promowania wiedzy o zdrowiu.
Za podejmowanie inicjatyw w celu obniżenia ryzyka zachorowania, a także
zwiększenia szans na wyleczenie osób dotkniętych chorobą nowotworową.

www.stowarzyszenierodzin.genetyka.com

Dorota Serwa
Od 2012 roku dyrektorka Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Przeprowadziła instytucję przez okres modernizacji, stawiając przed nią nowe
wyzwania, m.in. poszerzając ofertę edukacyjną dla dzieci. Filharmonia w Szczecinie
łączy tradycyjną działalność – koncerty symfoniczne z innymi gatunkami
muzycznymi. W lodowym pałacu gości muzyka folkowa, jazz a nawet elektronika.
Instytucja prowadzi także szereg innych akcji – projekcje filmowe, kampanie
społeczne czy badania słuchu. Praca i zaangażowanie dyrektor Doroty Serwy
sprawiają, że Filharmonia jest symbolem miasta i jednym z ulubionych miejsc
szczecinian.
Nominowana za siłę w przełamywaniu konwencji, za promocję Szczecina poprzez
sztukę w Polsce i zagranicą. Za stworzenie nowego, rozpoznawalnego w świecie
symbolu Szczecina.

www.filharmonia.szczecin.pl

Anna Bielecka
Zaangażowana w ochronę przyrody. Wraz z przyjaciółmi z Klubu Kniejołaza walczy
o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Bukowej. Jest jedną
z administratorek strony i fanpage na facebooku poświęconej Puszczy Bukowej.
Współorganizuje spotkania, rajdy i prelekcje dotyczące ochrony środowiska.
Na co dzień daje dobry przykład i wybiera rower jako środek komunikacji.
Nominowana za upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska, za integrację
środowiska miłośników Puszczy Bukowej, za troskę i zaangażowanie na rzecz
lokalnego skarbu przyrody jakim jest Puszcza Bukowa.

www.bukowa.szczecin.pl

Paulina Chudynka
Koordynatorka cyklicznego wydarzenia Sedina Horse Show organizowanego
przez Fundację Sedina HS. Wydarzenie przybliża idee i piękno jeździectwa jako
sztuki, pasji i miłości do koni. Dzięki zaangażowaniu w projekt i ogromnej pracy
pani Pauliny wraz z zespołem impreza na stałe wpisała się w kalendarz jeździecki
i sportowo-kulturalny Szczecina.
Nominowana za propagowanie sportu jeździeckiego wśród mieszkanek
i mieszkańców Szczecina oraz pokazywanie, że Szczecin może być doskonałym
miejscem do organizowania zawodów jeździeckich.

www.sedinahorseshow.pl

Ewelina Pietrzak-Giec
Całe swoje życie prywatne i zawodowe poświęca zwierzętom. Jest wolontariuszką
w przytulisku, organizuje akcje charytatywne na rzecz jego utrzymania, szuka
sponsorów. Wspiera akcje na rzecz adopcji psów, prowadzi szkolenia. Pełni funkcję
Sekretarz Zarządu i Inspektorki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, prowadzi
dom tymczasowy dla zwierząt.
Nominowana za trud i czas włożony w ratowanie zwierząt oraz bezinteresowną
pomoc. Za naprawianie błędów popełnianych przez innych ludzi w stosunku
do bezbronnych zwierząt.

www.facebook.com/TOZGoleniow/
www.facebook.com/PiesHotelHakunaMatata/

Monika Szpener
Artystka, realizuje projekty związane z upcyclingiem łącząc aktywność artystyczną
z ekologiczną. Od lat zajmuje się recyklingiem poprzez sztukę. Butelki, puszki,
zużyte opakowania – wszystko to zyskuje drugie życie zachwycając na nowo.
Ławki z materiałów pochodzących z recyklingu zdobiące dziś Muzeum Techniki
i Komunikacji w Szczecinie, świetlana ściana w Technoparku Pomerania to tylko
część prac pani Moniki. Wszystkie dzieła są już stałym elementem krajobrazu
Szczecina.
Nominowana za niekwestionowany wpływ na szczecińską sztukę, wyznaczanie
trendów, łączenie dwu z pozoru różnych światów: sztuki i ekologii. Za dostarczanie
niezwykłych wrażeń artystycznych oraz inspirowanie do zwiększania świadomości
ekologicznej.

fot. Piotr Miazga

www.szpener.pl

Karolina Winter
Członkini Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Kształtuje
u szczecinian właściwy stosunek do zwierząt, zapewniając zwierzętom godne
warunki bytowania. Koordynatorka takich akcji jak Maraton makulaturowy –
– zamieniamy papier na leki oraz Koty w wielkim mieście. Prowadzi dom
tymczasowy dla zwierząt. Współorganizatorka pierwszego w Szczecinie Biegu Jeża
organizowanego przez TOZ Szczecin i Parkrun Szczecin.
Nominowana za wielką wrażliwość, za propagowanie wśród społeczeństwa idei
ochrony środowiska i szacunku do zwierząt.

www.toz.szczecin.pl
www.kocierady.pl

Joanna Klimowska-Kronic
Joanna Tryniszewska
Dziennikarki TVP Szczecin z ponad 20-letnim stażem. Autorki wielu programów
i cykli emitowanych na antenach ogólnopolskich (m.in. Stacja PRL, Para w Polskę,
Nie udawaj Greka), które niejednokrotnie były nagradzane na krajowych
i zagranicznych festiwalach. Laureatki Festiwalu Cannes Corporate Media & TV
Awards, gdzie za reportaż pt. Podmuch energii, poświęcony energetyce wiatrowej,
otrzymały nagrodę Srebrnego Delfina. Ten sam reportaż przyniósł dziennikarkom
nagrodę IREW za najlepszy telewizyjny program o energii odnawialnej.
W 2013 roku dziennikarki uhonorowane zostały tytułem Dziennikarz Roku 2012
Gospodarki Morskiej przyznanym przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej.
W 2013 i 2014 roku przewodniczyły obradom jury Międzynarodowego Festiwalu
Film, Art&Tourism Festival. W 2016 roku za cykl programów o energetyce
odnawialnej pt. Podmuch energii dziennikarki otrzymały prestiżową nagrodę
w polsko-niemieckim konkursie Dziennikarze dla klimatu, a w 2017 roku za ten sam
cykl – honorowe wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Wyróżnione za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz podnoszenia świadomości
ekologicznej wśród mieszkańców Szczecina i regionu. Za dociekliwość,
przenikliwość i wrażliwość okazywane przy podejmowaniu ważnych tematów
dotyczących ekologii. Za kreowanie dobrych wzorców i nawyków świadomego
myślenia o otaczającym nas środowisku naturalnym.

Pragniemy serdecznie podziękować Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego
panu Jarosławowi Rzepie za szczególne wyróżnienie i objęcie plebiscytu Szczecinianka Roku
swoim Patronatem. Nasze podziękowania kierujemy również do prezesa Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pana Jacka Chrzanowskiego
oraz do Wiceprezydenta Miasta Szczecin pana Michała Przepiery.
Dziękujemy również za wsparcie zachodniopomorskim przedsiębiorstwom: Bankowi GBSBank,
firmom Mercedes Benz Mojsiuk, Szeroki Kąt, Bistro pod 8. oraz Związkowi Pracodawców
Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Patronat medialny nad Plebiscytem Szczecinianka Roku 2016 objęli: regionalna telewizja TVP3
Szczecin, Kurier Szczeciński, magazyn MM Trendy oraz portal wszczecinie.pl – dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie plebiscytu organizacji pozarządowych
Szczecinianka Roku, który odbywa się już siódmy raz na niezwykłym Pomorzu Zachodnim.
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