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Do Teatru Polskiego, kierowanego przez Arnolda Szyf
mana, przeszedłem po zamknięciu w 1925 r. Teatru im. 
Bogusławskiego. Zabrał mnie z sobą Leon Schiller. Bywa
łem na wszystkich premierach I Teresę Roszkowską, znako
mitą scenografkę, spotykałem dosyć często. Jakże więc u
cieszyłem się, gdy w 1962 r. grając wodzireja w f.ilmie Je
rzego Zarzyc~iego „Klub Kawalerów", spotkałem panią 
Teresę na planie I dowiedziałem się, że projektuje do tego 
filmu kostiumy. 
Były piękne, azczególnle błękit-

na, jedwabna suknia znakomitej 
ipiewaczki, Bogny Sokorskiej. Pa· 
miętam Jeszcze. próby, jakie robili, 
już bez obecności scenorrafki, ope
r.atorzy l fotosiści. Ponieważ w tym 
nasle wynaleziono jut polaroid, fo
tasrafowali katdy kostium, aby zo. 
bacz7ć, ja'lt współgra z dekoracj ą. 
Stroje były nieb:esko-lila, dekorac ja 
- 1łomkowo-pomarańczowa, słowem 
- paleta barwna skomponowana 
makomicie. Lecz zawsze mogły się 
ldarsyć nie.spodzlanki. W teatrze 
dopiei. w łwietle renektorów, któ
n przeeiet rzadko bywają białe, wi
dzimy kostiumy i dekoracje tak, jak 
~d' wy1h1dały naprawdę. 

K IEDY pani Ttreaa obchodziła 
swój uroczysty 'ubileusz pięć
dziesięciolecia pracy a.rtystycz-

nej, zabrakło w Zachęcie utalo
fÓW, które chętnie podpisywała. Zo
stałem więc zaproszony do jej do
mu na Saską Kępę, a.by otrzymać 
katalog 1 uroozą dedykacją. Przy
szedłem z aparatem- fotograficznym. 
Było śliczne, jesle.nne popołudnie, o
gród tonął w żółtych liściach, mały 
pekińczyk koloru tychte liści leżał 
na kolanach swojej pani. Zrob:łem 
kilka zdię~. jedno z nich potem 
wkleiłem do katalogu . Najpewniejszy 
te aposób, aby 1djęcia nie ginęły, 

Pamiętam moje pierwsze filmy. 
!łosillłmy żółte kołnierzyki, panie 
malowały usta na granatowo, albo 
nawet aa czarno, bo jaskrawa czer
wie!\ modnej podówczas pomadki do 
... t była wyjątkowo niefotogeniczn a 
l tutaj także trzeba było s i• liczyć 
• zmian, koloru. Teresa Roszkowska a lullussem Lubicz Lisowskim 

bo jak mówi m6j stary prz1Jaclel, 
książki I fotografie są Jak dzieci -
Jeżeli się ich nie pilnuje, lubią gi
nąć. Mam wlęc pooklejane zdjęcia· 
ml książki prof. Władysława Tałar-

biegnie ~n.i Teresa. Pytam - co się 
atało? A ona: - OEy bc<fzle pa.n pa. 
miętał. ieby prz15łać mi 7'Cł~ęciaT 
Urocze, prawd&T I auten.tyunel 

P ANI Ter•• Roslllkowska była 
także makomit, ma.laritll. u
czenie' prot. Tadeuna Prusz-

kowskie10 - ała waego Pl"USza, który 
w Ka.zim.erxu nad Wisłll mając sta
ły kontakt a natur,, z plenerem. 
z kwiatami - uczył młodzież. Mala
rze mieli wttdy jakiś instynkt, u.ni
.kali tworzyw s.z:tucznych, o których 
nkodliwoścl tyle al~ teru p\6re i mó
wi. Grupa młodych malarzy z oto
czenia Prusza nosiła siermiężne, luź
ne sza.ty z lnianego płótina . Kobiety 
•tylizowały swoje fryzury na po
dobieństwo sta.rych portretów. Pani 
Terl!ISa całe tycie nosiła i nosi do 
dziś lufne suknie, takie, jakie można 
.znaleźć w mod·nyeh butikach. Prefe
ruj ą ten rodzaij ubrania także pla
s tyc:llld l brać artystyczna. Obecnie 
w Paryżu wprowarlzają swoją modę 
Japończycy - Kenzo i ~nni drapu
ją, motają, układają na fi~une pb.ty 
jedwabi'll, łączą różne kolory - I 
suknie przypominają bard.ziej malu
atwo impres.!onlstów nit materiały 
tekstvlne. Wystarczy przejrzeć kilka 
najn0wszych turnall, by stwierdzić. 
1e u nas pre<k·ursor"klł obecnej mody 
była właśn.!e Tere•a Roszkowska 
Jel sławne, nie zmien'one od lat U• 
czesanie „na sarnut'llia" - wszvsttde 
wlo"sv Z'Winlęite w kłebusze'k na czub
ku głowy - pozwala ją odróżnić na
wet oo cl~u. w teatrze. l~eli sie
dz; orzed nami. 

Ta urocza, mą.dra pani, wie dużo 
o sztuce, pa.mięta wszystkie prei;nie-
ry, a także„. kolegów. · 

JULIUSZ LUBICZ LISOWSKI 
klew,leza, Magdaleny Samozwaniec, ""!li••••••••• 
Tadeusza t.opalew1klego. Jana Pa-" 

Kaslmłen .Junosza stępowskl Jako ear Paweł oras .Jullun Lubicz Llsowck1 
w roll następcy tronu Aleksandra w sztuce „Car Paweł" Moretkowsklego -
Teatr "Reduta" - Wilno 19ZI r. Ko stlumy - Teresa Roszkowska. 

randowsklego, Jerze10 Andnejew
sklego, Karoliny Beylln I wlelu In
nych. z którymi najnęśclej sned.za
łem wakacje w Sopocie, w Dom u 
Pracy Twórczej Zaiksu. 
Wspominal~my z panią Teresą 

znajomych, szczególnie Arnolda 
Szyfmana, je~o ukochanie teatru, 
dbałość o każdy szczegół, troskę o 
dobór scenografów, o zdobycie jak 
najlepszych aktorów - z Józefem 
Węgrzynem i Kazimierzem Junoszą 
Stępowskim na czele. Podziwialiś
my umiejętność noszenia przez nich 
ko>tiutnów i to, że kostium, nawet 
gdy używano go bardzo długo, zaw
sze był czysty, nie pom•i ęty. Wszyscy 
dbali. by wyglądał nieskaziteln ie. 
gdy wychodz i ło się na scenę. W 
przerwach panie siedziały w szla
froczkach. A dził, na planie film1', 
młode artystki - nie wszystkie o
czywiście - piją, jedzą, siadają na
wet na ziemi w kostiumach. 

Gdy wychodziłem ze spotkania z 
panią Teresą, z.robiłem jes-zcze kilka 
zdjęć. Pożegnałem się. zdołałem dojść 
do przystanku, a tu nagle widzę -


