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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.

idea

Szczecinianka Roku

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 taką kategorię w ramach plebiscytu Szczecinianka Roku –
– Eko Szczecinianka Roku.
Głównym założeniem zainicjowania tej kategorii plebiscytu była promocja, rozwój
świadomości ekologicznej oraz integracja środowiska osób, dla których dobro natury
jest priorytetowym celem.
Poszukiwania Eko Szczecinianki Roku 2017 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.

idea

EKO Szczecinianka

Laureatki
2017

Anita Agnihotri
promotorka kultury Indii w Polsce, przybliżyła nam swoją ojczyznę na każdy
możliwy sposób i sprawiła, że sama stała się jednym z symboli Szczecina

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

plebiscytu
organizacji pozarządowch
Szczecinianka Roku

Laureatki
2017

Sylwia Majdan
projektantka mody, przedsiębiorczyni, ambasadorka pięknej i eleganckiej
strony Szczecina

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

plebiscytu
organizacji pozarządowch
Szczecinianka Roku
wybrane przez czytelników
„Kuriera Szczecińskiego”

Laureatki
plebiscytu
organizacji pozarządowch
Szczecinianka Roku
2017

Joanna Olszowska
organizatorka spotkań z podróżnikami pod nazwą Pokazy Slajdów z Wypraw
Rowerowych

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

w kategorii
EKO Szczecinianka Roku

nominowane

Szczecinianka Roku

Anita Agnihotri
Restauratorka i promotorka kultury Indii w Polsce. Od ponad czterdziestu lat uczy szczecinian
smaków swojego kraju w słynnej na całą Polskę restauracji Bombay. Zorganizowała setki eventów,
które przybliżały nam jej ojczyznę na każdy możliwy sposób i sprawiły, że stała się jednym
z symboli Szczecina. Niebawem odbiera nominację na stanowisko konsula honorowego Indii.
Powstaje również film na temat jej życia (w reżyserii Michała Kwiecińskiego), który zapowiada się
nie tylko na międzynarodowy przebój, ale również wielką promocję naszego miasta.

Szczecinianka Roku

Nominowana za stworzenie wyjątkowego, egzotycznego miejsca na mapie naszego miasta,
za otwieranie Szczecina na świat, za konsekwencję w odmienianiu oblicza Szczecina.

Sylwia Dobrowolska
Pionierka i twórczyni techniki polegającej na rekonstrukcji brodawki piersiowej poprzez
mikropigmentację. Bezpłatnie pomaga kobietom nie tylko w Polsce, ale również szkoli i daje
wykłady na całym świecie. Oprócz tego zajmuje się różnymi przypadkami medycznymi
oraz opracowuje nowatorskie techniki usuwania blizn, rozstępów, bielactwa
poprzez mikropunkturę. Na tym polu odnotowuje duże sukcesy.
www.micropigmentation.com.pl, telefon 518 305 518

Nominowana za niezwykłe zaangażowanie w pomoc kobietom
oraz za podejmowanie ważnych inicjatyw łączących medycynę ze sztuką.

Dianna Domagała
Niezwykle zaangażowana w działalność i rozwój zespołu Cherry Daiquiri, którego jest założycielką,
i wraz z którym wyznacza nową estetykę i styl w muzyce rozrywkowej. Dzięki swojej
charyzmatycznej osobowości oraz niebanalnemu wizerunkowi została razem z zespołem doceniona
jako koloryt oraz wizytówka przyszłości miasta i mianowana Ambasadorem Szczecina w kampanii
społecznej Szczecin_z całego serca polecam, gdzie pojawiła się jako bodziec do budowania silnej,
„antykruchej” marki Szczecina. Reprezentuje miasto zarówno w kraju, jak i za granicą.
e-mail: dicherrydaiquiri@gmail.com, telefon 507 538 585

Nominowana za wielki talent i dostarczanie niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Za niezwykły styl, kreatywność i inspirowanie do aktywności twórczej.

Lidia Dzwinka
Rzeczniczka Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie. Interweniuje w sprawach
łamania praw dziecka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w rodzinie.
Podejmuje działania zmierzające do ochrony przed przemocą, demoralizacją, zaniedbaniem.
Interweniuje u organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji. Całe życie zawodowe
pracowała na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Przez wiele lat działała w szczecińskiej
chorągwi ZHP realizując ideę Drużyn Nieprzetartego Szlaku.

Nominowana za wielkie serce, wiedzę i wytrwałe zaangażowanie w walce o dobro dziecka.

Małgorzata Kalicińska
Wolontariuszka hospicyjna. Uczestniczyła w wielu zbiórkach, m.in. Szlachetnej Paczce i Paczce
dla Bohatera. Dyrektorka biegu charytatywnego Piątki z Gwiazdami, z którego środki zostają
przekazywane na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych
w Szczecinie. Związana także z akcjami „sąsiedzkimi” – wszelkimi zbiórkami odzieży i wszystkiego,
co może przydać się potrzebującym. Nie jest jej obojętny także los „braci mniejszych”, chętnie wspiera
schroniska oddając często to, co ma. Motywuje przy tym innych do dzielenia się swoimi zasobami.

Nominowana za działalność społeczną, zaangażowanie w działalność charytatywną,
zwiększanie świadomości społecznej i zachęcanie do pomocy potrzebującym.

Sylwia Majdan
Projektantka mody, przedsiębiorczyni, ambasadorka pięknej i eleganckiej strony Szczecina.
Na polskim rynku modowym funkcjonuje od kilkunastu lat. Jest absolwentką ekonomii
na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Laureatka prestiżowej nagrody Oskary Mody New Look. W swoim atelier tworzy
niepowtarzalne wzory, jednak jak twierdzi, każdy znajdzie u niej coś dla siebie.
Utalentowana, skromna, z ogromną klasą i pasją tworzenia.
www. sylwiamajdan.com

Szczecinianka Roku

wybrana przez czytelników
„Kuriera Szczecińskiego”

Nominowana za niezwykłe połączenie wybitnego talentu z wyjątkową osobowością.
Za promowanie naszego miasta w Polsce i na świecie. Za czynienie Szczecina piękniejszym.

Monika Pyrek
Sportsmenka, założycielka Fundacji Moniki Pyrek, która tworzy projekty dla dzieci i młodzieży,
rodziców oraz opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo.
Prowadzi Fundusz stypendialny dla młodych sportowców, otacza ich fachową opieką, finansuje
stypendia i służy radą. Na początku swojej sportowej drogi sama była stypendystką kilku fundacji,
które dały jej szanse rozwoju, a teraz swoim zaangażowaniem spłaca „dług wdzięczności”.
Nigdy nie odmawia, angażuje się charytatywnie i od zawsze wspiera wszelkiego rodzaju
inicjatywy promujące aktywność fizyczną i popularyzację zdrowia.
www.fundacjamonikipyrek.pl

Wyróżnienie specjalne
w Plebiscycie
Szczecinianka Roku

Nominowana za propagowanie zdrowego trybu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej
oraz za zaangażowanie na rzecz promocji kultury fizycznej.

Aleksandra Mazur–Woroniecka
Po skończeniu nauki podjęła pracę w Polskim Radiu Szczecin jako technik nagrań i pracuje tam
już ponad 42 lata. Obecnie jest realizatorką programu „na żywo” i realizuje reportaże, słuchowiska,
odnosząc ogólnopolskie sukcesy. Prezeska Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów,
które oferuje nieodpłatną pomoc medyczną, zaopatruje w sprzęt specjalistyczny,
a także współpracuje ze szkołami, w których prowadzona jest edukacja o wolontariacie.
Swój czas dzieli między pracę zawodową i działalność wolontaryjną
w Stowarzyszeniu, kierując działaniami hospicjum domowego i prowadząc
budowę hospicjum stacjonarnego w Tanowie.
www.hospicjum-police.pl

Nominowana za zaangażowanie na rzecz osób chorych oraz ich rodzin.
Za wielkie serce i życzliwość, a także wspaniały przykład, jak można i należy pomagać.

dr hab. Iwona Wiśniewska–Salamon
Dyrygentka, od 27 lat prowadzi Chór Kameralny ZUT w Szczecinie, profesor Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od lat działa na rzecz Miasta Szczecin w sferze kultury,
w szczególności muzyki. Założycielka Fundacji Morze Kultury. W ramach działalności Fundacji
zrealizowała Targi 50+, a w bieżącym roku Zachodniopomorskie Targi 60+.
Kobieta z sercem i pasją. Zaraża energią i nieustająco kreuje pozytywny wizerunek
naszego miasta, tworząc projekty, takie jak: Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej,
Międzynarodowe Muzyczne Zmagania Seniorów, Szczecin – miasto talentów,
czy też Wymiana Młodzieży Erasmus+.

Nominowana za niekwestionowany wpływ na szczecińską kulturę, za promocję naszego miasta
poprzez muzykę w Polsce i zagranicą.

nominowane

EKO Szczecinianka Roku

Katarzyna Hermanowicz
Zootechniczka, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 2013 roku kieruje i zarządza
znajdującym się w Dobrej Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. Pani dyrektor Domu Kota –
– miejsca, w którym zwierząta wymagające interwencji znajdują zwykłą, ludzką troskę i miłość,
jak również profesjonalną opiekę medyczną i dach nad głową.

Nominowana za wielkie zaangażowanie, trud i czas włożony w ratowanie zwierząt
oraz bezinteresowną pomoc.

Kinga Modrzejewska
Miłośniczka natury, właścicielka Wiejskiego Podwórka – miejsca, które określa mianem ,,kawałka
wiejskiego nieba”. To nie tylko agroturystyka, to kraina żyjąca w zgodzie i przyjaźni z naturą,
gdzie wszystko jest zdrowe i naturalne. Posiada jedyną legalną hodowlę sfinksów kanadyjskich
w Szczecinie. Nigdy nie odmawia pomocy, aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz zwierząt.
www.facebook.com/wiejskiepodworko/, telefon 500 370 175

Nominowana za łączenie pasji z pracą, za upowszechnianie myśli ekologicznej,
zwłaszcza wśród najmłodszych.

Magdalena Goc-Zięciak
Właścicielka Gospodarstwa Magdy w Wołczkowie koło Szczecina, które w całym mieście słynie
z ekologicznych jaj. Ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie, informacji o ekologicznym
rolnictwie szukała jednak sama. Główną specjalizacją gospodarstwa jest oczywiście chów kur,
ale gospodarze nie zapominają o tym, jak ważna w rolnictwie ekologicznym jest bioróżnorodność.
Na ponad trzech hektarach w małych ilościach hodowane są (do sprzedaży bezpośredniej)
różne warzywa, porzeczki, agrest, czarny bez, rokitnik, borówki amerykańskie i maliny.

Nominowana za kreowanie wśród mieszkańców Szczecina i regionu dobrych wzorców
oraz nawyków świadomego myślenia na temat ekologicznego rolnictwa.

Daria Prochenka
Przedsiębiorczyni, promotorka społecznej odpowiedzialności biznesu.
Prowadzi firmę Clochee, która zajmuje się produkcją ekologicznych kosmetyków
wytwarzanych z organicznych surowców pochodzących z ekologicznych, atestowanych źródeł.

fot. Dagna Drążkowska

www.clochee.com

Nominowana za pracowitość, determinację i wytrwałość w dążeniu do celu.
Za stworzenie ekologicznej, naturalnej marki oraz podnoszenie
świadomości ekologicznej konsumentów.

Joanna Olszowska
Organizatorka spotkań pod nazwą Pokazy Slajdów z Wypraw Rowerowych. Są to spotkania
ze szczecińskimi podróżnikami oraz z prelegentami znanymi z festiwali podróżniczych
w Polsce, którzy dzielą się wspomnieniami ze swoich wypraw oraz wycieczek. Od siedmiu
lat organizuje Rowerowy Dzień Kobiet, czyli wspólną wycieczkę pań z okazji ich święta. Jest
to okazja do poznania się, wymiany doświadczeń oraz do miłego spędzenia czasu. Podczas
wycieczek organizowane są także różne atrakcje oraz akcje charytatywne. Co roku, z ramienia
grupy Szczecin na Rowerach, pani Joanna organizuje zbiórkę darów na Szlachetną Paczkę dla
jednej ze szczecińskich rodzin w potrzebie. Czynnie wspiera również WOŚP. Jej pasją jest historia
Szczecina, a ostatnio organizacja i prowadzenie rowerowych wycieczek po Szczecinie.

EKO Szczecinianka Roku

Nominowana za zaangażowanie w ekologiczne działania na rzecz kobiet,
za otwartość na mądre i ważne inicjatywy społeczne.

gala

Szczecinianka Roku

dziękujemy

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Jarosławowi Rzepie – Wicemarszałkowi
Województwa Zachodniopomorskiego za szczególne wyróżnienie i objęcie plebiscytu
Szczecinianka Roku 2017 swoim Patronatem. Nasze podziękowania kierujemy również
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
oraz do Miasta Szczecin.
Dziękujemy również za wsparcie zachodniopomorskim przedsiębiorstwom: Bankowi GBSBank,
firmie Auto Bruno Szczecin oraz Związkowi Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.
Patronat medialny nad Plebiscytem Szczecinianka Roku 2017 objęli: regionalna telewizja
TVP 3 Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Szczecin oraz portal wszczecinie.pl.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie plebiscytu organizacji pozarządowych Szczecinianka Roku,
który odbywa się już ósmy raz na naszym niezwykłym Pomorzu Zachodnim!
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