Teresa Lipowska w Miejskiej Bibliotece
Publicznej
W środę 25 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Teresą Lipowską,
znaną aktorką teatralną i filmową. Spotkanie, które poprowadziła Monika Mularska-Kucharek,
odbyło się w zapełnionej do ostatniego miejsca Sali Biblioteki. Aktorka, znana z kreacji postaci
Barbary Mostowiak z serialu „M jak Miłość”, zagrała w wielu znanych filmach i serialach, m. in. w
filmach „Rzeczpospolita Babska”, „Katastrofa w Gibraltarze”, „Placówka”, „ Ty pójdziesz górą”gdzie zagrała pisarkę i poetkę Marię Konopnicką, „ Alabama” czy w serialach „ Przygody psa
Cywila”,
„Stawiam na Tolka Banana”, „ Wielka Miłość Balzaka”, „ Noce i dnie”, „ Lalka”, „
Rodzina Połanieckich”, i wielu innych polskich obrazach kinowych.
Podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej dała się przede wszystkim poznać jako osoba o
dużym poczuciu humoru, zdystansowana do siebie i swojego wieku. Uczestniczący w spotkaniu z
panią Teresą zobaczyli przede wszystkim jej niesamowitą życzliwość i pogodę ducha, którą zaraziła
wszystkich obecnych. Tę cechę- która przewijała się podczas całego spotkania- wyniosła z
rodzinnego domu, zwłaszcza z relacji z matką.
Słuchacze zapoznali się z ciekawymi szczegółami pracy scenicznej i filmowej Teresy Lipowskiej.
Dowiedzieli się też o początkach jej przyjaźni z księdzem Janem Twardowskim, która trwała do
śmierci księdza-poety.
Gdy zamierzała- będąc kobietą o mocnych tradycjach religijnych- wziąć ślub z aktorem Tomaszem
Zaliwskim, który był niewierzącym, „odbijała” się od kancelarii parafialnej do kolejnej kancelarii.
Wreszcie ktoś jej zaproponował, by udała się na rozmowę do ks. Jana Twardowskiego, który już
wtedy, na początku lat 60-tych, znany był ze swego otwarcia na ludzi niewierzących.
Ten przyjął kobietę, nie czyniąc jej najmniejszych wymówek spowodowanych ateizmem jej kandydata
na męża. Gdy ks. Twardowski zapytał Zaliwskiego o to, czy wierzy w miłość i usłyszał odpowiedź
twierdzącą, odrzekł panu Tomaszowi- widzisz, dawcą miłości jest Bóg, zatem nie mam najmniejszego
prawa, by tobie i twej narzeczonej odmówić ślubu kościelnego.
O małżeństwie z nieżyjącym już aktorem, znanym z roli słynnego „Magneto” z „Czterech
Pancernych” czy Pasternika ze śląskiej sagi „Blisko, coraz bliżej”, Pani Lipowska wypowiadała się
tylko w jak najlepszych słowach.
Niektórzy wychodząc ze spotkania zwrócili uwagę, że we wspomnieniach Teresa Lipowska ani razu
nie mówiła o jakichś konfliktach w swoim środowisku aktorskim. Nawet jeśli jest to osoba, która
mogła doznać jakiejś trudnej relacji z innymi, nie użalała się nad tym nigdy.
Na koniec każdy, kto chciał, mógł stanąć z aktorką do pamiątkowego zdjęcia oraz zakupić
biograficzną książkę „Nad rodzinnym albumem-Teresa Lipowska w rozmowie z Iloną Lepkowską”.

