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 Mieszkała przy  ulicy  Mickiewicza  108,  dnia  1 IX 1960  roku  jako  uczennica klasy  I c 

rozpoczęła  naukę w SP 48, tu uczył  się także  jej o rok starszy brat – Grzegorz.  Po ukończeniu  

„podstawówki” kontynuowała  naukę  w szczecińskim  LO nr 6 .  Znajomi  mówią - Ty  zawsze  

chciałaś być  aktorką!- i pewnie  tak było , skoro tak  mówią. Bawiłam  się w  teatr, głównie  z  

kuzynką , zawsze  byłyśmy  księżniczkami  lub co najmniej  damami.     Pierwszą  publiczną   

sceną  była  piwnica  z  dekoracją  z kęp  trawy  wyrwanych  z podwórka i widownią  na 

schodach. Kostiumy  też robiłam  sama – to  była moja  pasja, ćwiczyłam  na  lalkach.(..)  Może 

najpierw, myśląc  o teatrze, widziałam   się  w  roli scenografa, kostiumologa ? O moich 

rysunkach  było  wiadomo, że są dobre,   o  aktorstwie   bałam  się  chyba  głośno  pomyśleć , 

bo  musiałam  sama  siebie  oceniać, nazwać  tę  wrażliwość  duszy , wiedzieć  czy  wystarczy 

jej,  by  stanąć  na scenie . Do dziś pamiętam   wrażenie, jakie  wzbudził  we mnie  występ  

mojego  brata  przy  ognisku na koloniach, radość jaką on  miał  na  twarzy zdumiała  mnie i 

zachwyciła,  bo była  ważna  chwila.”( wywiad z aktorką ,K. Paradowska, 2006). 

 Ogromną  rolę  w życiu   Anny  odegrali Joanna i Jan  Kulmowie .   W   ,,Głosie Szczecińskim”  

pojawiła  się  maleńka  notatka  ze  zdjęciem  poetki . Wyczytałam , że   Kulmowa  tak  wspomina 

to  spotkanie – „Podeszło  do  mnie  pulchne  stworzenie  z kudłatą  czupryną  i zapiszczało  

cienkim  głosem ,czy  mogłoby  się  spotkać …” I tak zaczęła się   wielka    przyjaźń  i nauka …”  

Kulmowa  zaprosiła   mnie do  Strumian  (…)  Po  wysłuchaniu  moich  deklamacji  i  śpiewów   

wujostwo  ( Joanna  i Jan Kulmowie ) stwierdzili   zgodnie , że jestem  kompletnie  zielona , ale  

bardzo  zdolna  to   może   mi  się  uda …”  wywiad  z aktorką”” Głos   Szczeciński ´’  2006). Ale 



się nie udało, mowa tu oczywiście o egzaminach wstępnych do państwowej Wyższej Szkoły 

Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Przez rok studiowała na szczecińskiej WSP i ponownie stanęła 

przed szanowną komisją egzaminacyjną łódzkiej Filmówki.,, Po roku zdałam egzaminy z 

najwyższą lokatą i krążyły wieści, ze właściwie studia nie są mi potrzebne. Ale wierzę, że były” 

(…) Tu w łódzkiej PWST i TV poznała również swojego męża – Grzegorza Młudzika. 

        Anna Januszewska uczelnię ukończyła w 1977r. Debiutowała na scenie Teatru im. W. 

Horzycy w Toruniu. Od sezonu 1980/81 rozpoczęła trwałą współpracę z Teatrem 

Współczesnym w Szczecinie. W swym dorobku ma ponad sto ról teatralnych ( grała także w 

kilku filmach- epizod w ,, Ziemi Obiecanej” A. Wajdy, rola w ,, Paderewskiego życiu po życiu”, 

wystąpiła też w dwóch odcinkach serialu ,, Na dobre i na złe”. Oprócz najważniejszego w jej 

życiu zawodowym Teatru Współczesnego, wielokrotnie wraz z mężem grywa w szczecińskim 

Teatrze Krypta i Piwnicy przy Krypcie. W latach dziewięćdziesiątych zajmowała się także 

dubbingiem. Do zawodu aktorskiego przygotowuje się także jej syn, Grzegorz A. Młudzik. 

   Jest najbardziej utytułowaną aktorką szczecińskiego Współczesnego. Wielokrotnie 

nagradzana na festiwalach ogólnopolskich ( 1980r. XXII Festiwal Teatrów Polski Północnej w 

Toruniu za rolę tytułową w ,, Pani Wdzięczny Strumyk”, XXVIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów 

Małych Form w Szczecinie – nagroda za rolę Angeli w ,, Dwustronnym lustrze”, 1995r. XXX 

OPTMF nagroda aktorska w spektaklu ,, Bez czułości”, 1997 Opole XXII Ogólnopolski Konkurs 

Teatralny – główna nagroda aktorska, rok 2005 Szczecin, Konkurs Teatralny Kontrapunkt – 

nagroda za rolę Pani Róży w przedstawieniu ,, Oskar i Pani Róża” uhonorowana Bursztynowym 

Pierścieniem w kategorii ,, Aktorka sezonu” za role :  Królowej Małgorzaty w ,, Iwonie 

księżniczce Burgunda” ( 1997), Pani Dulskiej ( 2001), Żony ( 2006). W 1997 roku otrzymała 

Nagrodę Artystyczną Miasta Szczecin, a w 2005 ,, Oko Recenzenta- nagrodę za liczne kreacje 

aktorskie. Jest wielokrotną laureatką plebiscytów na najpopularniejszych aktorów Szczecina ( 

1985,1992,1994,1995,1996,2010 - Zespól Artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie). 

W 2006 roku  przy okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej Anna Januszewska została 

uhonorowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wyróżnieniem specjalnym – 

srebrnym medalem Gloria Artist. Odznakę tę otrzymują tylko nieliczni, którzy w szczególny 

sposób zaznaczyli swoją obecność w polskiej kulturze. 

W październiku 2017 roku Anna Januszewska obchodziła jubileusz czterdziestolecia pracy 

artystycznej.  

Zajmuje się również pracą pedagogiczną. Na Uniwersytecie Szczecińskim uczy młodych 

adeptów teatru interpretacji poezji, m.in. Joanny Kulmowej. Jest kuratorką Sali Strumiańskiej 

poświęconej tej poetce.  
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