
Bale 
Niny Andrycz 

Artystka mówi , 
że woli się spotkać w wąskim 

gronie przyjaciół , niż wieść 
bogate życie towarzyskie. 

Ale i dawniej, i teraz karnawał 
warszawski bez Niny Andrycz -

wielkiej damy - nie miałby 
takiego uroku. 

Po dług i ch namowach 
zgodziła się na wspomnienia. 

Pani Nina usadowiła mnie w sa
loniku i poszła się przebrać. Wró
ciła z kryształowymi kieliszkami 
i butelką czerwonego wina. Przy 
odrobinie alkoholu lepiej rozmawia 
się o balach, na których dostawała 
nagrody za urodę, szyk i elegancję. 

Loki i gronostaje 
Pierwsza nagroda? Dostałam ją 

dwa lata przed wybuchem wojny. 
Byłam wtedy młodziutką 22-letnią 
aktorką. Bal odbywał się w Bristo
lu, w przepięknym wystroju. 
Nosiłam wtedy, pamiętam, pele

rynkę z gronostajów i suknię z dość 
grubego atłasu w kolorze kremo-
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wym. Były na niej ręcznie haftowa
ne różyczki pasujące do mojej fry
zury - loków anglezów. Przyszłam 
sama, bardzo późno, gdzieś o go
dzinie 1.30. Chciałam zrobić wra
żenie. Wejście to był rodzaj przed
stawienia, które musiałam odpo
wiednio wyreżyserować. A gdzieś 
o 3.00 nad ranem obwołano mnie 
królową mody. 

Ten tytuł miał dla mnie duże 
znaczenie. W Polsce przedwojen
nej - łagodnie, a nie tak drapieżnie 
kapitalistycznej jak teraz - królo
wa mody natychmiast otrzymywa
ła mnóstwo świetnych prezentów. 
Najlepsze domy mody sprzedawa
ły mi na raty swoje kreacje. Dla 
młodej aktorki na dorobku sprawa 
wyglądu miała wielką wagę. Nawet 
nie zauważałam, kiedy coś bardzo 
eleganckiego i drogiego spłacałam 
niewielkimi sumami. Choćby ta 
peleryna z białych lisów, którą pa
ni widzi na zdjęciu Dorysa - foto
grafa znanego z tego, że fotografo
wał tylko piękne kobiety. Była 
ogromnie kosztowna, a jednak 
dzięki tytułowi królowej elegancji 
mogłam sobie na nią bez problemu 
pozwolić. 

Atłas i białe lisy 
Rok później w hotelu Europej

ski dostałam zaszczytną nagrodę 
za urodę. Nie zdawaliśmy sobie 
jeszcze wtedy sprawy, jaka zbliża 
się groza. Bawiliśmy się do upadłe-
go. Doskonale pamiętam suknię, C> 



I EXTRA I 

Piękna debiutantka, 
Cordelia de Castellana 

którą włożyłam na ten bal. Bardzo 
wąska, opięta, z mocno wykrojo
nym dekoltem na plecach, z białe
go lśniącego atłasu. I do tego na
rzucona na ramiona etola z białych 
lisów. Ten strój stwarzał modny 
wówczas styl femme fatale. 
Mogłabym wspominać moje ży

cie właśnie po sukniach, jak Sabi
na z książki Heleny Boguszewskiej. 
Kiedy przypominam sobie, w co 
byłam ubrana, od razu jawi mi się 
w pamięci sytuacja, która temu 
strojowi towarzyszyła. 

Przed balem i po 
Te suknie miały w talii po 60 

centymetrów. Trzeba było się w nie 
zmieścić, i to bez żadnego gorsetu. 
(Ściskanie się nic nie pomaga, tyl
ko wypycha ciało w górę lub 
w dół) . Mam jednak to szczęście, 
że nigdy nie musiałam się specjal
nie głodzić - te 60 centymetrów 
w talii dała mi natura. Lecz na ba
lu - ze strachu, że suknia pęknie -
i tak prawie nic nie jadłam. Nawet 
nie pamiętam, czym zastawiano 
stoły. Piłam tylko sporo szampana, 
wypadało przecież przyłączyć się 
do licznych toastów. 

Przed balem należało się dobrze 
wyspać - sen to najlepszy kosme
tyk. Żadnych maseczek nie stoso
wałam - 20-latka jeszcze tego nie 
potrzebuje. Wystarczyło, że trochę 
poleżałam przed balową nocą 
z kompresikami z herbaty na po
wiekach, by oczy odpoczęły i na
brały blasku. 

A po balu? Czasem wracałam 
również na piechotę, częściej jed
nak dorożką, starą warszawską do
rożką. Ja, pełna wrażeń, i stuk pod
ków o asfalt. Do dziś kojarzy mi się 
on z rozmarzonym nastrojem mło-
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W tej sukni i pelerynce z gronostajów Nina Andrycz dwa lata 
przed wojną zdobyta tytuł Królowej Mody. Style się zmieniają , 

lecz piękna kobieta jest nią zawsze 

dości. I jeszcze z ostatnim rokiem 
pokoju. 

Tylko „Tango Milonga" 
Podczas wojny, rzecz jasna, na 

żadne bale się nie chodziło. Przesta
liśmy tańczyć. Było szaro, biednie 
i głodno. Najpiękniejsze moje lata 
upłynęły więc bez tańców. Ba, zapo
mniałam nawet, jak się tańczy. Kie
dy wyszłam za mąż za Józefa Cyran
kiewicza, w 1947 roku, na jakiejś 
masówce ludzie zażądali od nas, by
śmy odtańczyli poloneza. Mąż na- · 
chylił się do mnie i spytał szeptem: 
„Słuchaj, czy ty umiesz tańczyć po
loneza? Bo ja tańczę tylko »Tango 
Milonga«". Uspokoiłam go: „Nie 
martw się, ja też umiem tylko »Tan
go Milonga«". No i zatańczyliśmy, 
a ludzie bardzo się dziwili, że ten 
polonez ma tak dziwny krok. 

Potem, w czasie „premierostwa", 
wielokrotnie bywałam na przyję
ciach - małych i dużych, na balach 
polskich i zagranicznych. Nie ro
biłam tego ochoczo, po prostu mu
siałam towarzyszyć mężowi. Ubie
rałam się starannie, elegancko, 
świadomie komponowałam każdy 
szczegół stroju, wiedząc, że może 
mieć znaczenie dla protokołu dy-



plomatycznego. Nigdy jednak nie 
byłam przesadnie wystrojona. To 
podstawowa zasada - nie wolno 
być ubranym strojniej niż gospo
dyni przyjęcia. 

Najczęściej wkładałam czarną 

suknię i do tego prawdziwą biżute
rię. Mam ją po babce i mamie, 
przechowuję w bankowym sejfie. 
Noszę też prawdziwe perły, bardzo 
je lubię. Nigdy nie przyniosły mi 
nieszczęścia wbrew przesądowi, że 
są klejnotami łez. 

Jak pttam z Chruszczowem 
Bale organizowane dla działaczy 

partyjnych odbywały się albo w 
gmachu KC, albo w Belwederze 
i były śmiertelnie nudne. Bardzo 
się przed nimi broniłam, ale gdy 
już nie mogłam znaleźć wymówki, 
że na przykład gram wieczorem 
w teatrze, musiałam iść . Traktowa
no mnie tam jako bezpartyjnego 
dziwoląga z całkiem innej bajki. 
Czuli jednak przede mną respekt. 
Rzadko się na przykład upijali 
w moim towarzystwie. 

Raz tylko Chruszczow, w Mo
skwie, wypił ponad mia.rę . Ciągle 
mi dolewał, a ja alkohol wlewałam 
do dużej donicy z ogromnym kwie-

ciskiem. Specjalnie tam stanęłam. 
Kiedy kwiat był już całkiem pija
ny, Chruszczow yowiedział do Cy
rankiewicza: „Swietnie się piło z 
pańską małżonką". 

Natomiast Gomułka był ascetą. 

Na przyjęciach ciągle wygłaszał ja
kieś mowy, ale jadł bardzo niewie
le. Przeważnie miał ostrą dietę 
z powodu chorego żołądka. A picie 
tylko markował. Mój mąż dobrze 
znosił alkohol. Mógł sporo wypić, 
ale nigdy potem nie mówił bzdur. 
I świetnie prowadził samochód. 
Zaś po tamtym »Tangu Milonga« 
z tańcami daliśmy sobie spokój. 

Welur, etola i Ordonka 
W 1993 roku w hotelu Marriott 

nagrodzono mnie za elegancję. By-
ła tam też pani Kwaśniewska, któ
ra odbierała nagrodę dla męża -
Człowieka Roku. Ona się dobrze 
ubiera. Ja miałam szmaragdową 
suknię z weluru transparentowe
go. Poszłam tam z Bogusiem Ka
czyńskim, któremu się ogromnie 
podobała moja etola z soboli. Przez 
cały bal rozmawialiśmy z genera
łową Andersową o Hance Ordo
nównie. Sprzeczałyśmy się nawet, 
bo pani generałowa chciała ująć C> 

Bal w wielkim świecie 
to nie tylko tan iec 
i zabawa. Obecność 
na ekskluzywnym 
balu potwierdza 
przynależność 
do elity, nobilituje 
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Żeby błyszczeć na balu, 

nie wystarczy uroda, młodość 
i piękny strój . 

Trzeba jeszcze mieć styl , 
wdzięk i dobre maniery 

Ordonce jej wielkości, a ja twier
dziłam, że Ordonówna przed woj
ną występowała nawet w Filhar
monii. 

Zawsze Chanel 
Nie muszę sobie niczego nowego 

na bal sprawiać. Mam szafę pełną 
jeszcze efektownych sukien. Prze
rabiam tylko niektóre. Właśnie dzi
siaj w drugim pokoju pani Lucyn
ka skraca bardzo strojną spódnicę 
na midi. Często wystarczy coś zwę
zić, zrobić jakieś cięcie i mam nową 
toaletę. Zawsze hołdowałam stylo
wi Chanel - jedynemu w swoim ro
dzaju - na dzień i na wieczór. 

Z poczuciem smaku człowiek się 
rodzi, wie, w czym mu dobrze, 
a w czym nie. Do· moich niebie
skich oczu nie pasuje fiolet, nigdy 
w życiu nie wystąpiłam więc w fio
letowej sukni. Nie wchodzą też 
w rachubę beże kłócące się z moim 
rudawym kolorem włosów. Nato
miast wszystkie błękity, biele, cy
nobry, szarości, zielenie i czernie 
pasują doskonale. 

Mnie oczywiście w sprawach ele
gancji edukowała też mama - osoba 
szalenie wymagająca i bezlitośnie 
krytyczna. Była o wiele większą ko
kietką niż ja. Wyznawała XIX
-wieczną zasadę, że jeśli się źle wy
gląda, nie należy wychodzić z domu. 
Zawsze mnie strofowała, gdy z pod
krążonymi oczami wybiegałam na 
spektakl. Nie rozumiała, że muszę. 
Mama wiedziała, czego chce od ży
cia. I ja też wiem. 

Dlatego muszę podkreślić, że nie 
bale są w życiu najważniejsze. Ale 
skoro mnie o nie zapytaliście, no to 
się trochę rozgadałam„. 

Rozmawiała 
KRYSTYNA PYTLAKOWSKA 

Bale 
Bogusława 

Kaczyńskiego 
- Od niepamiętnych czasów należy 
Pan do grona osób, które cechuje 
szczególne zamiłowanie do elegan-
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cji, zarówno w ubiorze, jak i w spo
sobie bycia: garnitur, smoking, frak, 
biały jedwabny szal i czarna musz
ka, ostatnio zamieniona na grana
tową w perłowe kropki.„ 

Po rozstaniu się z teatrem mu
zycznym Roma powróciłem do 
muszki, w której przez niemal 20 
lat prowadziłem telewizyjny pro
gram „Operowe qui pro quo". Był 
on realizowany w telewizji po
znańskiej za czasów wspaniałego 
dyrektora, mecenasa kultury i 
łowcy prawdziwych talentów -
Zbigniewa Napierały. Ta muszka 
przyniosła mi szczęście, sławę i la-

winę nagród. Z wielkim senty
mentem i nie skrywaną nadzieją 
znów ją zakładam. 
- Niedługo rozpocznie się karnawał. 
Czym on jest dla Pana? 
Karnawał wywołuje we mnie ra

dosny nastrój, zachęca i skłania do 
odrzucenia ubiegłorocznych zmar
twień, zapowiada całkowitą odno
wę w sferze psychicznej i fizycznej. 
Wszystko, co złe, ma zostać za na
mi. A przed nami tylko to, co do
bre. Dlatego ludzie na całym świe
cie z takim utęsknieniem i nadzieją 
oczekują Nowego Roku. Wokół 
wszystko się iskrzy, na choinkach 

błyskają bombki, strzelają korki od 
szampana. Wchodzimy w nowy 
rok. Rok, w którym spełnią się na
sze najskrytsze marzenia i zrealizu
ją wszystkie nadzieje. 
- Powspominajmy trochę. Czy pa
mięta Pan swój pierwszy bal? 

O pierwszych balach opowiada
li mi rodzice już rankiem następ
nego dnia, natychmiast po powro
cie do domu. Choć byliśmy z 
siostrą bardzo mali, nie mogliśmy 
doczekać się ich powrotu i opowie
ści. Czasy powojenne były ponu
rym okresem w życiu polskich ro
dzin, a mimo to rodzice w każdym 
karnawale bywali na kilku balach. 
Pamiętam, że mama zamówiła 
u krawcowej kilka długich sukien. 
Niektóre z njch i dzisiaj mógłbym 
nawet narysować: czarna materia 
przetykana złotą nicią, obcisła 
w talii i lekko u dołu rozkloszowa
na, duży dekolt wykończony gir
landą z czarnych jedwabnych róż. 
Było to pół wieku temu, a ja ciągle 
mam przed oczami mamę w tej 
sukni. 

To są wspomnienia z dzieciń
stwa, a potem był już bal matural
ny, poprzedzony kursem tańca to
warzyskiego, fantazyjnie udeko
rowana kwitnącymi jabłoniami sa
la gimnazjum, polonez figurowy, 
walc angielski, fokstrot, mazur 
i moje występy na koncertowym 
steinwayu, który zostawili w bu
dynku naszej szkoły Niemcy. Gra
łem walce „Odgłosy wiosny" 
Straussa i poloneza Chopina. Bal 
zakończył się bladym świtem, a po 
powrocie do domu długo opowia
dałem rodzicom o wszystkim, co 
się tej nocy zdarzyło. Byłem roz
promieniony i dumny. To, że ro
dzice przestali opowiadać o ba
lach, a zmienili się we wdzię
cznych słuchaczy przyszłego by
walca balów, utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że naprawdę je-

.., stem już dorosły. 
~ ~ - Lubi Pan tańczyć? 
~ Bardzo. Moją specjalnością jest 
~ walc wiedeński, tango, walc an
~ gielski. Niestety, nieczęsto zdarza 

się spotkać partnerkę, która lekko 
i fantazyjnie potrafi wirować w 
walcu. Prawdziwą mistrzynią oka
zała się nasza wielka gwiazda ope
rowa, Teresa Żylis-Gara, z którą 
w krynickim Continentalu prze
tańczyłem pół sylwestrowej nocy. 
Z łezką w oku wspominam także 
pląsy z Lodą Halamą, Niną An
drycz, Mirą Zimińską, Beatą Ar
temską i w polonezie z Barbarą 
Wachowicz. 
- Które bale wspomina Pan ze 
szczególnym sentymentem? 
Było ich wiele, każdy pozostawił 

jakieś żywe do dzisiaj wspomnienia. 
Dobrze pamiętam swój pierwszy 


