
Nowe szczegóły w sprawie "Maski i Korony" 

Danuta była nietypowa 
Po serii naszych informacji o filmie "Maski i Korony" Mieczysławy Wazacz zgłosiło się 

· do mnie kilka osób, pamiętających Danutę Urbanowicz z czasów jej pracy w teatrach pro
wincjonalnych oraz w warszawskim Teatrze Polskim. W emitowanym przez telewizję ru
mie jego bohaterka przedstawiona została jako ofiara Niny Andrycz i jej ówczesnego mę
ża - premiera Józefa Cyrankiewicza. Zmuszona do odejścia z teatru i wyjazdu z Warszawy 
przez zazdrosną rywalkę, Danuta Urbanowicz wpadła w obłęd. Pragnąc za wszelką cenę 
powrócić do Teatru Polskiego pisafa setki podań do najrozmaitszych instytucji. Trafiła 
nawet do premiera, z którym połączył ją romans. Tak przynajmniej wynikało z komenta
rza do nMaski i Korony". 

- PI'Zjjechalam do teatru im. 
Aleksandra Węgierki w Białym
stoku w sezonie 1953/54 - po
wiedziała pani Maria Homerska
Pietruska. -Spotkałam tam Danu
się Urbanowicz. Od samego po
czątku wydawała mi się trudnym 
człowiekiem. Była niekontakto
wa, szalenie skupiona na sobie. 
Wtedy myślałam, że taki ma po 
prostu charakter. Im dłużej z nią 
pracowałam, a byłyśmy razem 
w teatrze przez dwa lata, mialam 
coraz większą pewność, że Danu
ta jest inna, nietypowa.„ Później, 
gdy pracowałam w Warszawie 
w Poradni Zdrowia Psychicznego 
i mialam wiedzę na temat zacho
wań ludzi dotkniętych chotobą 

psychiczną, zrozlimialam, że Da
nuta Urbanowicz jest chora. Miała 
dziwne, niewytłumaczalne wybu
chy, była agresywna. Na podsta
wie jej roli w ,,Grzechu" mogę po
wiedzieć, że była dobrą aktorką. 
Kontaktowałyśmy się ze sobą bar
dzo malo, a w drugiej jJołoWie lat 
50-ych zostałam zaangażowana 
do Teatru Polskiego w Warsza
wie. Po pewnym czasie w Polskim 
zjawiła się Danusia. Jeszcze w Bia
łymstoku stylizowala się na Ninę 
And!ycz. Teraz jednak stawalo się 
to obsesyjne, niepI'Zjjemne i wi
doczne dla wszystkich. Grałyśmy 
razem w„Don Carlosie". Oczywi
ście prawdziwą i jedyną gwiazdą 
była pani Nina And!ycz, pozostali 

z nas, byliwdeniu tej znakomitej 
aktorki. Danusia grała jedną 
z dwórek. Nie wiem czy miala 
choćby jedną kwestię. 

Po pewnym czasie Danusia do
stała wypowiedzenie, a ja zostałam 
wTeatrzePoJskimprzez20lat. 

Jestem pewna, że pani Nina 
Andrycz nie jest osobą, która po
trzebowałaby osiągać jakikol
wiek cel niszcząc innych. Jest 
i była znakomitą aktorką. Myślę, 
że film wyrządza jej krzywdę, ale 
krzywdzi też Danusię. 

Jutro zamieścimy wypowiedź 
reżyserld.filmu ,,Maskai Korona", 
pani Mieczysławy Waza.cz z Lon
dynu. •STANISŁAW 111JKOWSXI 
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