
Szanowni Państwo! 

Zacni Goście! 

Przyjaciele Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego! 

Droga Aniu!

Przeżywamy dziś uroczystość Międzynarodowego Dnia Teatru. To święto jest okazją do refleksji,

do podsumowania ważnych działań i, w naszej tradycji,  przyczynkiem do pochwały tych, którzy

wnieśli i wnoszą cząstkę swojej pracy w rozwój kultury w naszym środowisku i regionie. Są to

ludzie przekonani, że „sztuka jest wieczną wiosną” (K. I. Gałczyński); że człowiekowi potrzeba do

życia nie tylko przestrzeni, szumu lasów i śpiewu ptaków, ale także kontaktu z teatrem, literaturą,

malarstwem, filmem i muzyką... 

W zgodnej opinii członków  naszego Stowarzyszenia Ty, Aniu,  jesteś takim właśnie człowiekiem.

Dlatego Zarząd postanowił uhonorować Cię Statuetką Teatralną 2017.

Z pewnością większość z Państwa, tu obecnych, ma skromną wiedzę na temat wkładu pani Anny

Wańko w działania teatralne i parateatralne w naszym mieście. Dlatego pozwolę sobie przybliżyć

Jej sylwetkę i przywołać najważniejsze dokonania. 

Pani Anna Wańko jest z zawodu księgową. Od lat pracuje w Zespole Szkół nr 3 im. Antoniego

Kocjana.  Pochylona  nad  komputerem,  dokonuje  różnych  operacji  finansowych,  sporządza

sprawozdania i deklaracje podatkowe, dokumentuje wszystkie wydatki. Słowem robi dobrze to, co

do niej należy. Ponadto znajduje czas, by działać społecznie na rzecz rozwoju kultury w naszym

lokalnym środowisku. 



Przed  laty  czynnie  zaangażowała  się  w  utworzenie  pierwszego  w  naszym  regionie  Oddziału

Towarzystwa  Kultury  Teatralnej,  który  powstał  w  roku 2001.   Pomagała  opracować  potrzebne

dokumenty, a potem profesjonalnie prowadziła księgowość i finanse , czyli wszelkie rozliczenia

bankowe  i  dokumentację  rachunkową  Oddziału.  Systematycznie  także  sporządzała  coroczne

szczegółowe sprawozdania finansowe do Zarządu Głównego TKT w Warszawie.   

Z przekonaniem wspierała działania kulturalne w szkole i środowisku lokalnym. Chętnie włączała

się  w  organizację  wydarzeń  artystycznych  i  uroczystości,  firmowanych  przez  Towarzystwo.

Współorganizowała spotkania z ciekawymi ludźmi i poetami, wyjazdy do teatrów krakowskich i

śląskich, konkursy teatralne i parateatralne. 

Panią Annę Wańko pozytywnie wyróżnia otwartość na zdobywanie wiedzy i gotowość nabywania

coraz to nowych umiejętności. Ten rys Jej osobowości zaznaczył się poprzez udział w cyklicznych

spotkaniach Forum Organizacji Pozarządowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zdobytymi  umiejętnościami  chętnie  dzieliła  się  i  dzieli  nadal  z  innymi  –  np.  w  niedawnej

przeszłości była aktywna w opracowaniu autorskich projektów zadań publicznych dla młodzieży

szkół  Powiatu  Olkuskiego  w  ramach  ofert  samorządu  lokalnego.  Ma   swoją  cząstkę  pracy  w

sfinalizowaniu przedsięwzięć Olkuskie spotkania  z Melpomeną i Magia Teatru.

Kiedy w roku 2014 grupa entuzjastów  postanowiła utworzyć w Olkuszu nowe Stowarzyszenie

Teatralno-Literackie, pani Anna Wańko czynnie włączyła się we wszystkie działania temu służące.

Wzięła udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 9 grudnia 2014 r., współtworzyła

wiele dokumentów, niezbędnych do realizacji tego projektu i weszła w skład Zarządu, gdzie pełni

funkcję skarbnika.  Nadal uczestniczy we wszystkich wydarzeniach teatralnych i  parateatralnych

pod egidą  Stowarzyszenia.  

Kiedyś,  bardzo  dawno  temu  Seneka  porównał  życie  do  sztuki  teatralnej,  podkreślając,  że

ważniejsze od tego,  jak długo ona trwa, jest to, czy dobrze została zagrana.  

Aniu, My, Twoi Przyjaciele z STL-u, uważamy, że bardzo dobrze wykonujesz swoją rolę; dlatego

jesteś  godna  tytułu  Laureatki  Statuetki  Teatralnej  2017.  Serdecznie  gratulujemy  Ci  nagrody  i

jednocześnie  życzymy,  aby Twoje  życie  trwało  przysłowiowe  100  lat.  Niech  upływała  Ci   w

zdrowiu i szczęściu oraz obfituje w ludzką życzliwość i dobroć.  



Mamy nadzieję na dalszą współpracę i nowe ciekawe projekty dla wspólnego dobra, bo

W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość – marzenia. 

(H.G.Wells)  

Na podstawie Uchwały nr 2/2017

Zarząd Stowarzyszenia Teatralno - Literackiego 

przyznaje 

Pani Annie Wańko

Statuetkę Teatralną 2017


