
– Zna pan oczywiÊcie scen´ ze „Âpiàcej królewny” Piotra Czaj-
kowskiego, w której podczas chrztu ksi´˝niczki Aurory pojawia-
jà si´ wró˝ki. Przynoszà jej dary, dzi´ki którym ksi´˝niczka b´-
dzie pi´kna, màdra, dobra i szcz´Êliwa. Pojawia si´ tak˝e z∏a
wró˝ka, Carabosse, ale na koƒcu zwyci´˝a, rzecz jasna, dobro.
Jakie wró˝ki pojawi∏y si´ u pana i co przynios∏y? 

– Zaskoczy∏ mnie pan, bo nigdy w ten sposób nie myÊla∏em.
Mo˝e rzeczywiÊcie otrzymujemy w ko∏ysce jakieÊ – dobre i z∏e –
dary? JeÊli tak jest, to u mnie przewa˝y∏y te dobre. Zresztà naro-
dziny mia∏em imponujàce. Przyszed∏em na Êwiat przy wtórze
tràb i Êpiewów, poniewa˝ kalwaryjczycy wracali z Kalwarii, a ka˝-
dà kompani´ – bo tak si´ nazywali – przyjmowano muzykà. Byç
mo˝e dlatego przez ca∏e ˝ycie lubi∏em orkiestry d´te. By∏em bar-
dzo spokojnym dzieckiem, kiedy jednak dostawa∏em klapsa, to
wrzeszcza∏em na ca∏à kamienic´. Ju˝ w najm∏odszych latach
mia∏em swój zespó∏ sk∏adajàcy si´ z dzieci bli˝szych lub dalszych
sàsiadów. GraliÊmy ró˝ne wyimaginowane sztuki. Pami´tam, ˝e
ch´tnie chodziliÊmy na cmentarz po∏o˝ony niezbyt daleko od
mojego miejsca zamieszkania. UdawaliÊmy tam dzieci zmar∏ej
osoby, tylko po to, aby ukraÊç szarfy z wieƒców. Z nich robiliÊmy
kostiumy do baletów hawajskich. Widzia∏em wówczas jakiÊ film
z takim baletem i bardzo chcia∏em, ˝eby dziewczyny z mojego
zespo∏u taƒczy∏y taniec hawajski. Zresztà taƒczy∏y na Êmietni-
ku, bo u nas na podwórku by∏ bardzo du˝y Êmietnik. Która nie
chcia∏a, to wyrzuca∏em bez wypowiedzenia. Dzieci majà to do
siebie, ˝e podczas próby jest wszystko w porzàdku, kiedy jednak
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nadchodzi moment wyst´pu, to na przyk∏ad dostajà ataku Êmie-
chu i nie chcà wyst´powaç. W paru przedstawieniach tak by∏o.
Wtedy dawa∏em po ty∏ku. Równie˝ w domu odbywa∏y si´ doÊç
cz´sto przedstawienia, bo obie siostry – Zofia i Michalina –
uwielbia∏y w nich wyst´powaç. 

– Ju˝ wówczas ciàgn´∏o pana do taƒca?
– Sàsiadki bardzo cz´sto radzi∏y mamie, aby pos∏a∏a mnie do

szko∏y baletowej. Bez przerwy w coÊ si´ przebiera∏em, coÊ taƒ-
czy∏em i od dziecka taniec tkwi∏ we mnie jako istotny element
˝ycia. Bez tego nie mog∏em ˝yç.

– Czy te przedstawienia podwórkowe lub prezentowane
w mieszkaniu pana rodziców by∏y bardziej teatrem czy te˝ taƒ-
cem?

– Moje siostry by∏y jak dwa ko∏ki i absolutnie nie taƒczy∏y. To
by∏y przede wszystkim przedstawienia teatralne – jeÊli wolno mi
te dzieci´ce próby tak nazwaç. Pami´tam, ˝e kiedyÊ graliÊmy bar-
dzo miniaturowe Betlejem, w którym na samym koƒcu, przed
˝∏óbkiem, zataƒczy∏em kujawiaka i krakowiaka. 

– Czy w pana rodzinnym domu by∏ sprzyjajàcy klimat do
tych dzieci´cych zabaw artystycznych?

– Dwie strasze o siedem lat siostry gra∏y na fortepianie. Tak-
˝e i ja, ale one gra∏y wy∏àcznie z nut, ja zaÊ tylko ze s∏uchu. Cz´-
sto przychodzi∏ do nas skrzypek, przyjaciel ojca, który równie˝
gra∏ na fortepianie i wspólnie z jednà z moich sióstr dawali ∏ad-
ne koncerty, przewa˝nie wykonywali utwory Johanna Straussa.

– A ojciec z zawodu by∏…
– …mechanikiem lotniczym i w zasadzie ca∏y czas sp´dza∏ na

lotnisku. Ju˝ w czasie okupacji zosta∏ in˝ynierem elektrykiem.
Mama natomiast pracowa∏a w fabryce sody „Solvay” jako szefo-
wa biura. W tej fabryce pracowa∏ tak˝e Karol Wojty∏a, póêniejszy
papie˝ Jan Pawe∏ II. Jeêdzi∏ wagonikami. Ze Ska∏ Twardowskie-
go wozi∏ bia∏y gruz, który nast´pnie by∏ topiony. Robiono z tego
myd∏o i wiele innych rzeczy, o których nie mieliÊmy poj´cia.
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Niemcy fabryki nie zbombardowali, co Êwiadczy∏o o tym, ˝e ten
obiekt by∏ im potrzebny. W domu by∏o bardzo weso∏o. Rodzice
byli bardzo ch´tni do ró˝nych wyg∏upów. Cz´sto przebieraliÊmy
si´ i robiliÊmy ró˝ne ad hoc wymyÊlane przedstawienia. Uwiel-
bia∏em si´ przebieraç, szczególnie w pasujàce na mnie sukienki
sióstr. Dopiero póêniej dziewczyny wyt∏umaczy∏y mi, ˝e jestem
ch∏opakiem i powinienem chodziç w portkach. KiedyÊ ojciec da∏
mi na urodziny w prezencie kamer´ filmowà i dzi´ki temu by∏em
pierwszym aktorem filmowym na podwórku. Kr´ciliÊmy zresztà
ró˝ne filmy. Pami´tam jeden z nich, który opowiada∏ o tym, ˝e
mój straszy kolega zabra∏ per∏y swojej mamy, a ja go ca∏y czas
szuka∏em, wiedzàc, ˝e to on zrobi∏. Wreszcie go znalaz∏em, ode-
bra∏em mu te per∏y i rozpocz´∏a si´ bardzo zabawna gonitwa po
podwórku. W domu mieliÊmy projektor, na którym cz´sto pusz-
czaliÊmy filmy, najcz´Êciej komedie, ale tak˝e inne, których jed-
nak nie wolno by∏o mi oglàdaç. By∏y zarezerwowane dla ojca i je-
go kolegi, ksi´dza.

– Rodzice zaj´ci pracà zawodowà nie mieli zbyt wiele czasu
na wychowanie dzieci?

– Tak. Dlatego te˝ wychowywa∏a mnie babcia, która nazywa-
∏a mnie Maniusiem, czego nienawidzi∏em. Moim ojcem chrzest-
nym by∏ wybitny matematyk, profesor Witold Wilkosz, który
kiedyÊ powiedzia∏, ˝e b´d´ mia∏ na imi´ Witold. Tak d∏ugo si´
sprzeczali, a˝ ustalili, ˝e b´d´ si´ nazywa∏ Maria Witold, i tak do
dzisiaj si´ podpisuj´.

– Widzia∏em zdj´cie pana rodziny, na którym obie pana sio-
stry wyglàdajà, jakby by∏y ch∏opcami, a pan natomiast wyglàda
zupe∏nie jak dziewczynka.

– Wtedy by∏a taka moda. Mama na Êlub przysz∏a w krótkiej
sukience, uczesana á la gar˜on, wi´c ojciec by∏ oburzony. Siostry
wyglàdajà na ch∏opców, bo tak sà ostrzy˝one. Natomiast ja zo-
sta∏em z loczkami, byç mo˝e dlatego, ˝e bardzo ba∏em si´ fryzje-
ra. Wtedy te˝ umieszczono moje zdj´cie na reklamie czekolady
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