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. żmarla 
Stanisława Perzanowska 

25 bm. zmarła. w Wa.rna wie w 
wieku 83 lał jedna z najwybltpleJ
szycb artystek polSlkiego teatru -
aktorka, reżyser. profesor PWST w 
\Va.rsza,w;e - Sta.nlsława Penanow
ska.. W ciagu wielu la.t sweJ arty
stycznej kariery stworzyła liczne 
kreacje i spektakle, które uplsaly 
1i~ na trwałe w historii polsklqo 
łeairu. 

(D~•t:;•Hr. • 

Stanisława Perzanowska 
• • • nie zyJe 

(Deko6cmnłe • sir. 1) 
Pe 1*ończenlu w 1919 r. Sskoł7 

Dramatycznej zaa.ng&towana zol4ała 
JN'7.e'll Jullusza Osterw~ cło łeatn 
,,Jlełu.&a". Tu uJawnl1ł się jej talent 
aktorki eharakterystyeznej, W 1930 
roku przenloala się do teaiłru „Ate
neum", wspólk.sztaltowala ze Stefa
nem Juaezem profil tej sceny. Tu 
roąoe'lęła obok aktorskiej - dzia· 
lalnlkM rełysersk". . 
Zasbnęła jako Jedna • na.twYbH· 

nleJnyeb lnseenizatorflk •hlk Mo· 
Il~ W1'8t&wlaJ~ „Szkolę ton„, 
„8wlęłoszka", „Chorego z un.Jenla„. 
GWne tri były w lab.eh priediwo
JennJ1Ch Jej lnscenl'Jlac.f e fttuk Fre· 
dey „Damy I hu~ary". „Pan Geld
ha.b'' a także „Tu!'onla'' żeromsklei• 
l „Amlerel Dantona" Bueehnera. 

Jej na.lsłynnle.Jde role 111 tego ok· 
re111 to Jewdocba z „s~'l'Jłów" Wys
pla61tlqo I rola tytułowa w „Mo
ralnaM pani Dulskiej" Zapolskiej w 
Jej nłyaerll. 

Pe wojnie ~wała w Teatne 
MuedowJm. Grała tu m. In. t"Ole 
Kfflll w ,.Jerorze Bub'czowle„ Ger· 
kle„. UllłJ' w „Lesie" Osłrowslde· 
re, ,ani Pa.rneU w ..Swł4:łoszku" Mo· 
llera. 
NłnłeJ w 1958 r. przenł08ła lł4' ło 

Teatra Wspólczuneii:o. Tu wyst~i>łła 
m. ht. w rol·f Pani Głbh9 w ,.Nanym 
młełr,ite", Anflsy w .,TrttJeh sio
stra.eh". Ostał-nimi jej rolami na teJ 
9Cenle hyła ma.ftta w .,Dwu teatrach„ 
or• Maniera w „Paml~ntku 11111· 
hrawea". 
MRłonom ndlosln~haeoq .taJa ... 

-.a l bliska Jlllco Helena Ma-łysła· 
kewa w popularnej powieści ra4łe
~.i. 


