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WSPOMNIENIE. W ao .. roctnlct łmlercl -w tym miesiącu mija 20 lat od ~Jej role Puka w ..Snie nocy łet- publicznoki i uznariiem prasy.Jeden 

śmierci Marii Wiercińskiej. niej", Barbary w ,.Major Barbara" tylko Jerzy Leszczyński, wielki polsld W 1963 r. otrzymała nieoczekiwanie 
W latach 50. i 60. należała i Marii w "Wieczorze Trzech Króli". artysta i specjalista od Fredry, był nie- wymówienie od ówczesnego d y-
do czołówki najbardziej Olać grała dużo, akt«Stwo nie było zadowolony, że pani Wiercińska wpro- · rekora Teatru Polsłdego Balickiego, któ-

wziętych reżyserów teatralnych. Jej pnl- Jej najsilniejszą stroną. Zerwała więc wadziła na scenę po raz pierwszy w hi- re stało się przedmiotem wielu ostrych 
ce gwarantawały wysoki poziom arty- z zawodem aktorlei i od 1934 r. poświę- storii ,.Slubów'' zamiast starego-mlo- polemik prasowych. : 
styczny. Była żonąjednego z najwybit- ciła się wylącmie dzialalnoki recyta- dego Jana, twierdząc, że mógł być ró- Od tego czasu nie związała się jui na 
niejszych reżyserów okresu przed-i po- tookiej i pedagogicznej. W latach 1936- · wieśnikie11;1 Gucia. Nie wiem, co by ' stałe z żadnym teatrem. Reżyserowała 
wojennego. PasjąJej męża był teatr poe- · 39 prowadziła na Wydziale Aktorskim dzisiaj powiedział pal) Jerzy, gdyby zo- tyllro gokinnie w Krakowie, ł..ódzi, Ka-
tycld, 0!18 zaś interesowała się przede Państ'Yruwego InstytJtu Sztuld Teatnll- bat"fJ.l, co wyprawiają wSpółcześni re- towicach, Lublinie i Toruniu. W War-
wszystkim.tzw. sztukami aittorsąni. nej Dllllkęmówienia wienza. W czasie żyserzy z tekstami klasyków. Wtedy -szawie, w Teatrze Klasycznyni (obec-

. · okupacji uczyła wieisza na tajn)dl kur. mawiał: ,,Pora umierać". Ale był to tył- · ne Studio), przygotowała ,,Budownicze- · 

Urodziła się w Łodzi 27 lutego sach PISf. Organizowała tajne poranki . kojeden taki wyłom w karierze reiy- · go Solnessa" lbsena . . Wiele Jej przed-
1902 r. Była c6rlą lekarza Siani- i spotbnia poetyckie w szkołach serskiej Marii Wiercińskiej. Zawsze stawień teatralnych przeniosła na mały 

sława Sertowskiego. Maturę zdała i micszbn!acł! prywila)dl w Warsza.. szanowała autora i odnosiła się do nie- · ekrim Telewizja Polska. 
w 1920 r., będąc uczennicą Gimna-- . wieiaapuwincjizudziałemaktorów, gozszacunkiem. WszystkieJejprzed-
zjum im. Cecylii Plater-Zybertówny muzyków i pelegeutów. · stawienia były klarowne i dopracowa- Niezależnie od tego sarna przygolo-
w Warszawie. Dwa lata studiowała fi- _ newnajdrobniejszych szczegółach. W . wała dla TV takie przedstawienia, 
lozofię na Uniwersytecie Warszaw- po wyzwoleniu oależała do zespołu "Siu bach panieńskich" miałem zasz- jak: ,,stuby panieńskie", "Wielki czlo-
skim. Uczęszczała także na kursywo- · Teafnl Wojska Polsłdego w ł..odzi. czyt grać Albina na zmianę z Czesia- wiek do małych interesów", "Ojciec" 
kalno-dramatyczneHryniewieckiej. W W pierwszym sezonie 1945-46 kiero~ . wem Wołlejką, i to przeszlo 250 razy. i ,,Eurydyka". Współpracowała z Pol-
1922 r. dostała się do Instytutu Redu- wała~ ~q. Przygotowała . . . · · skim Radiem reżyserując audycje poe-
ty. Kiedy poślubiła w 1925 r. Edmun- dwa montaże: ,,Na gruzach dom" i "U- • p o przyjeździe do Warszawy zwią~ tyckie i słuchowiska radiowe. Wielo-
da Wiercińskiego, na scenie uiywała . sty <llopiaa". Do 1949 r. była wy kła- zala się Wiercińska z Teatrem Pol-. . krotnie zasiadała w jury konkursów re-
jui jego nazwiska. .. . cknlą PISf w Lodz.i i warszawskiej skim, w którym zrealizowała szereg zna- cytatorskich i teatrów ~atorskich, a tak-
z teatrem Reduta związana była do · PWSf. W 1951 r. wystawiła we Wroc- kornitych przedstawień, jak "Wujaszek że w jury Kaliskich Spotkań Teatralnych. 

1927 r .. zarówno w Warszawie, jak lawiu "SSuby panieńskie" Aleksandra Wlll).ia" Czechowa i ,,Dom kQbiet" Na- . · · Od 1952 r. była wykładowcą w war
w objazdach i w Wilnie. Jako aktorka Fredry i oa tej podstawie uzyskała pel- lkowskiej, z kf:órym teatr pojechał do szawskiej PWSf zarówno na Wydziale 
zagrała tam ponad 25 ról, m.In. Ev.ę ne prawa rctyscrslde. · · : Londynu odnoSząC ogromny sukces. Aktorskim, jak i Reżyserskim aż do 
w nPastorałce", Wróżkę w "Wyr;wo- Swo,R iDscenizację .,Slubów panie6- Nie mniejszym umaniem cieszyły się · 1970 r., mając początkowo tytuł profe-
leni u", Marynę w "Weselu", Donnę słticb" pawtónyla w Warszawie Jej przedstawienia: ;,Matka" Capka, sora~jnego,apotemzwycz.aj- · 
w ,,Don Juanie" Zońlli i Ełwi.rę w 1953 r. w Teatne Nowej Warsuwy "Nora" Ibsena z rewelacyjną rolą El- nćgo. Przez kilka lat była dziekanem· 
w "Cydzic". • · (Ronn•jlofcj) za dyrekcji Bronisława · żbiety Barszczewskiej, ,,Dom Bemar- Wydziału Aktorskiego: Przygotowała 
Pracowała także w Poznaniu, ł..odzi, · Dąbrowstiego. W .,Siu bach pailień- dy Alba" Lorci, -,,Hedda Gabler'' lbse- ze studentami parę publicznych wi

Gniefnie, Toruniu i Bydgoszczy. W &kich" pojawiła się po raz pierwszy na czy ,,Ich czworo" Zapolskiej. Reiy- dowsk warsztatowych. W 1966 r. otrzy
latach 1930-33 należała wraz z mę- w Warnawie młodziutka Basia Krat- serowała także na scenie teatru kame- -mała Nagrodę Ministra Kultury i Sztu
żem do grupy osób związanych z Le- ftówna, tt6n rolę Klary grała we ralneJO sztukę U go Betto "'Ii'ąd w Pa- ki za działalność pedagogiczną. Zapi- . 
onem Schillerem. Grała we Lwowie. Wnx:lawiu i tb5q W'leleińska sprowa- łacu Sprawiedliv.uści", w której debiu- sala w historii teatru polskiego piękną 
w Teatrze Metodram w Warszawie, dzila do stolicy. Przedstawienie było tował na scenie warszawskiej Gustaw kartę. Pozostała wierna redutowym me
a także w teatrze Nowe Ateneum w se- bardzo piębe i bardzo fredrowskie. Holoubek. Zapraszano Ją gościnnie do ~m pracy. Zmaria 11 grudnia 1976 r. 
zonie 1932-33. Z tego ob-esu pocbo- Cieaytosięogromnym powodzeniem wielu teatrów w całej Pol~. · - Wfi'OU> SADoWY 


