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Projekt11 kostiumów z 1935 r. do „Maszyn11 pieki~lnef' Jeana Cocteau. w reżyserii uona Schiliera w Teatne Nowym: ui wo;.. 
izawie oraz do· „ElektT'I/" Jeana Giraudoux w reż11serii Edmunda Wierciń.lkiego dla Scm11 Poet11Ckiei rew• Woj11rc Pol-
ikiego W Lodzi 3 1946 r. . . · 

T eresę Roszkowską znałam od dzieciństwa, od wczes
nej młodości uwielbiałam, 

gdy dorosłam zyskałam Jej 
przyj_ażń, któr\ł wiele dla 
mnie znaczyła. 
Była postacią niecodzienną 

i malowniczą w tym niezwy
kłym azylu, jakim dla garstki 
niedobitków inteligencji i cy
ganerii artystyczńej była za
raz po wojnie Saska Kępa. 
Teresa przebiegała jej ulica
mi ~rokiem zamaszystym a 
zarazem harmonijnym, fruwa-

--: .. ,· .•. •. •... -. „ .... : , , 
. Teresa Roszkowska w karv

taturze Andrzeja Stopki 

ły długie i f.ałdziste itpódni::e 
kimonowych sukien - płó
ciennych 1ub wełnianych. ;,,a
leżnie od pory roku - szy
tych według własn~·ch pro
jektów. z odsłoniętych usz11 
spł~·wały długie . kolcz~'ki po 
babce. I w ubiorze i w całej 
swej twórczości tak malar
skiej Jak _scenograficznej T<:
resa Roszkowska ignorowała 
modne nowinki. „To; co mam 

. w sobie - wyznała w jed-
nym z 'ostatnich wywiadów -
zawsze b)-lo mocniejsze od 
tego ci>. napływało": Czas jak
b:\· Jej nie dótykał. • Od:-ą::t 
:nęga~ pamięcią widzę 1.aw-
11ze . tę samą Teresę unoszącą 
s?racowaz:ie dłonie z brzę
kiem bransolet.· uważne spo.i
i:zenie czystych , . niebi~srl:ich 

• • i • • 

oczu w twarzy opalonej na beenoti6 TerMJ RosskowskłeJ 
brąz, szeroki u~miech · odsla- w bisiorłł połakłeco teatra. 
niał wspaniale białe zęby, 
chwiał .się nieśmiertelny kok Od wiosny tego roku przy
związany czarną aksamitką. gotowując dla Muzeum Naro
Pod tą fizjonomią ukrywały rlowego w Pradze wystawę ze 
się cechy dobrze znane zbiorów Muzeum Teatralnego 
współpracow.nikom i przyja- ;lt. „Cztery pokolenia 1ceno
ciołom Teresy Ro.szkowskiej. Braf6w polskich" obcowałam 
P.racowitość na miarę śred- stale s twórczością artystkL 
niowiecznych rzemieślników, Szczególnie starannie wybie
konsekwencja I uporządkowa- rai.am projekty, kostiumy J 
nie, żeby nie rzec pedantyci:- rekwizyty także pod kątem 
ność, żelazna dyscyplina, wy- bliskich Jej reżyserów: Leona 
sokie wymagania artystyczno Schillera, Edmunda Wierciń-
1 etyczne, upór. 11kiero, Bohdan& Korzenlew-

1kiqo, Aleuandra Bardlnie-
N asze zawodowe bliskie go, Kazimierza Dejmka. Na 

kontakty trwaly ponad trzy- wernisażu 6 października 
dzieści lat. Zapoczątkowane zgromadzeni w zabytkowym 
przejęciem archiwum Szyfma- Holareum goście podziwiali 

wielką sztukę nestorki na
nowskich scen przez Muzeum 1;zej scenografii. Amatorskie 
Teatralne ·(1958), przez po- fotografie z wy.stawy nie od- · 
większanie kolekcji Teresy ćały wdzięku tej pr7.estrzen
RoszkowS'kiej darami autorkl nej ekspozycji, wirujących, 

ar ilffniesn•f łJłłut.rJI . • 
,.8ałome". atebuda · ltr.1118&. 
Al• oeromnie uciouyl)„ Tero-
11• Roukowaq . . .. w · oetatni•ł 
rozmowie · t.ei.fonieJmoj obio
całyś1117. IObio . tycbło ;spotka
nie, a w •tYesnłu prsyallłego 
roku wykonanMI Mrll ·prof ... 

· 1jonalnych ·mJ'4 :pt'zY . domon
taiu pru~ W711tawy • . 
Oł ..... i ............ 

1klef ••••snftL · Wapanlala 
kobieta lrMroJ ale eo alowłe
o•e I eo .... tralao alo' "71• 
obco. !'nos eolo łFele wnlll
wa aa. hldsldo I ... ....,. ał9-
dole W8Plerela waPWeh po
inebaJltąeb. Zwłerqta •lrclF 
JeJ ale Unrw~ 

„CifHt „„.......,, MrCCI ... 
oo kła odlndl ,..... · plAł Ver-

, con w1~lctJ' -lan)'lft daw· 
nym dramatem· - ,......, ft4 
bólem Jefltł ,,,..,lsei6ł'", leree 
Tereq Ronkowskłet było 
barmo ·ei'7;1oie. kolorowych projek~w kostiu

i zakupami Jej przedwojen- mów, w.spaniałych pasów .slu~ 
n;vch realizacji, aż do ofiaro- ckich l'!e „Strasznero dworu" BWA JllAKOMASKA 
wanJa 'nam całego dorobku'!""-----------------
scenograficznego, który Mu-1 
zeum przejęło w r. 1989. Od 
początku naszej dziaialnośr~ 

wystawienniczej (1965) twór-
czość t.eatralna Teresy Rosr.-
kowskiej prezentowana była 
w. Muzeum 'lll'ielokrotnie w 
ekspozycjach rocznicowych i 
I tematycznych, w monografi-

\ .czh~ćh ':Wystawacb" ·':· ,Arnolda 
,·Szy.fma.na · I Leona ~chillera, 

~ cyklach wyBtaw poświęco
nych warszawskiej operze ! 
baletowi. 

Ale dopiero dzięki temu 
wspaniałemu darowi mogliś

my zrealizowaf ekspozycję 
pt. „W teatrze · Teresy Ron:
kowskiej". Był io. jak dotąd 
najpełniejszy. · cl·ronologiczny 
przegląd prac artystki s łat 

1934-1978, . ukazujący · · naj
większe Jej dokonania w tea
trze dramatycznym. f muzycz
nym. Wystawa ta. otwarta. w 
85 rocznicę urodz.ht darczyni 
- 23 listopada 1989 · - zazna
jomiła najmlodsze · pokolenie 
widzÓw z "it1ezW)"kll\ ind>·wi
dualnością, . twórcza\. · starszym 
sai uświadomiła·. . łrwalą, o-


