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Gwarancja? Czy ja wyglądam jak ktoś, z kim rozmawia się o gwa

rancjach? Jestem kobietą, Nick. Dopóki chodziło ci tylko o moje 

prawdy i moje kłamstwa, wszystko między nami było tak,jakjest 

zawsze pomiędzy kobietą i mężczyzną. Wybaczałam ci, 

a nawet wzruszałeś mnie tym twoim odwiecznym męskim 

zmartwieniem o rzeczy nieistotne. To należało do nas i to nas 

łączyło, byliśmy razem w tej samej opowieści . Ale teraz przesze

dłeś na monolog i wyrzuciłeś mnie z tekstu. I cokolwiek zrobisz 

dalej ze swoim życiem , mnie już w nim nie będzie. 

Anna Januszewska 

Na początku była pantomima w Szczecinie. Potem studia na Wydziale 

Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 

w Łodzi. Debiut w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Pierwsza nagroda 

w karierze aktorskiej za tytułową rolę w spektaklu „Pani Wdzięczny 

Strumyk". Od 1980 związana z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. 

Jednocześnie współpracuje z innymi scenami, także jako scenograf. 

Prowadzi własną grupę teatralną. Stworzyła ponad sto ról w teatrze, grała 

w filmach (m.in. Simone Giron w filmie „Paderewskiego życie po życiu"), 

a także w Teatrze Telewizji. Jest laureatką licznych plebiscytów publiczności, 

posiadaczką czterech Bursztynowych Pierścieni (w tym za rolę Pani Dulskiej). 

Wielokrotnie nagradzana na festiwalach i przeglądach teatralnych, m.in. za 

role: Królowej Małgorzaty w spektaklu „Iwona, księżniczka Burgunda", Pani 

Róży w „Oskarze i pani Róży", Meredith Guest w spektaklu „Getsemani" 

(m.in. Grand Prix oraz Statuetka Wojciecha na 50. Kaliskich Spotkaniach 

Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej). Laureatka Nagrody Artystycznej 

Miasta Szczecin (1997). Wyrazem uznania dla kunsztu aktorskiego Anny 

Januszewskiej było przyznanie jej Srebrnego Orderu Gloria Artis (2006). 


