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Urodzona w Warszawie dnia 14 marca 1954 roku jako córka Janusza Gaca 
i Haliny z Marszałkowiczów, wykształcenie średnie otrzymała w XXI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, które ukończyła w 1975 
roku. Studia wyższe odbyła na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu War
szawskiego, gdzie magisterium otrzymała 2 maja 1980 roku. Temat pracy ma
gisterskiej brzmiał: Problematyka edytorsko-tekstologiczna „Dzieł wszystkich  ” 
Juliana Tuwima, promotorem pracy była prof. dr Irena Maciejewska, a recen
zentem prof. dr Helena Kapełuś. W tym samym roku 1980, dnia 27 czerwca, 
ukończyła Studium Podyplomowe Edytorsko-Tekstolologiczne, zorganizowane 
przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Literackich PAN pod kierunkiem 
dr Marii Grabowskiej i prof. dra Romana Lotha z wynikiem bardzo dobrym. 
W roku 1980 przepisywała na maszynie Kalendarium  Karola Irzykowskiego, 
przygotowane przez dr Barbarę Winklową. Pod koniec 1980 i w początkach 1981 
roku o jej stałe zatrudnienie w IBL-u wystąpili dr Janusz Stradecki i prof. dr 
Zbigniew Goliński. W okresie od 1 października 1982 do 2 czerwca 1989 roku 
pracowała na pełnym etacie w IBL-u, w Pracowni Edytorstwa i Dokumentacji 
Literatury XIX wieku pod kierunkiem prof. dr Edmunda Jankowskiego, gdzie 
była współautorką opracowywanego pod nadzorem prof. dra Romana Lotha 
Indeksu nazw osobowych do Słownika Współczesnych Pisarzy Polskich. Indeks 
ten obejmuje ponad 14000 haseł i zawiera materiał bardzo zróżnicowany, o du
żym stopniu komplikacji. Dała się tam poznać jako pracownik dobrze zoriento
wany i bardzo staranny.

W roku 1980 wyszła za mąż za Piotra Janowicza, z którym rozwiodła się 
w 1981. W roku 1982 poślubiła Andrzeja Syryczyńskiego, z którym miała syna 
Ryszarda, urodzonego 4 listopada 1985. W latach 1987-1989 miała urlop wy
chowawczy. Dnia 3 maja 1989 wniosła pismo do dyrekcji IBL-u o rozwiązanie 
umowy ze względu na zamieszkanie w Milanówku i trudności dojeżdżania stam
tąd do pracy. Od 1 września 1988 do czerwca 1989 roku zatrudniona była w bi
bliotece szkolnej w Milanówku pomimo urlopu wychowawczego.

Od roku 1975 aż do śmierci pracowała przy pełnej komentowanej edycji 
Listów  Henryka Sienkiewicza pod kierunkiem dr Marii Bokszczanin i była tej 
edycji wielką podporą. Przepisała na komputerze teksty ok. 3000 listów pisa
rza, służyła swoją wiedzą i pomysłowością w pracy nad komentarzem, który 
również przepisała, przygotowała kompetentnie i solidnie indeksy do tomów 
II-V  Listów. Za pracę nad Sienkiewiczem otrzymała od Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Gloria Artis”, a od ministra Edukacji Na
rodowej medal „Komisji Edukacji Narodowej”.
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Cechowała Ją wysoka inteligencja, ogólna kultura literacka i osobista, 
wytrwałość i solidność. Pracowała dużo społecznie i pracę społeczną uważała 
za bardzo ważną i cenną. Zgasła przedwcześnie w zmaganiach ze straszną cho
robą onkologiczną, z którą trudno wygrać. Zmarła w Milanówku dnia 3 listopa
da 2010 roku. Osierociła Męża i Syna. Pozostawiła po sobie świetlaną pamięć 
nieprzeciętnej osobowości i wielkiego hartu ducha. Cześć Jej Pamięci, a Jej 
Bliskim najserdeczniejsze słowa współczucia.

Maria Bokszczanin


