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- Od dziecka miałam pr!dyspozycje do bycia aktorką mówiła w jednym z wywiadów. - Uwielbiałam .wycią
gać z szafy halki matki, kapelusze i pióra. Tak ubrana
tallczyłam na balkonie i czekałam, aż przechodnie się zatrzy.
mają. Zawsze potrzebowałam publiczności.

Wiedziała,

Jak

być kochaną
·Aktorstwa uczyła się na
tajnych kompletach. Debiutowała na deskach Teatru Wybrzeże, w filmie zaś w Sprawie do załatwienia. Pamiętamy jef Felicję w Jak
być kochaną i Honoratę
w Czterech pancernych.
I chyba zawsze Włiedziała,
co robi~, by b~ kochaną. Jej
pierwszy mąż, aktor Michał
Gazda, zginął w wypadku
samochodowym. Potem wyszła za mąż za też nieżyją
cego dziś Arnolda Seidera,
który był dyrektorem w Instytucie Międzynaroduwym
USA. Jej syn, Piotr, jest archeologiem i mieszka w Kanadzie,
wnuk, Michał, studiuje prawo.

Mimo swoich lat, nie daje
sobie chwili wytchnienia.
Wciąż gra! Ostatnio także
w serialu M jak miłość.

Nie mam
·telewizora
i telefonu
C

iepłe, październiko

we południe, centrum
Warszawy. Z tramwaju na jednym z największych
placów miasta wysiada starsza pani. Niewysoka, drobna,
jedna z tysięcy jeżdżących
tramwajami starszych pań.

Jest
bardzo aktywna
........
..............................
Wciąż

ui

~

~ Ale jej twarz i uśmiech
~ wydają się skądś znajome.

g Kobieta trzyma w ręku tac-

~ kę, na niej coś owinięte
~ w serwetki. Po chwili podcho~ dzi do niej młody człowiek.
&! - Mam dla pana„. prawdziwą

turecką figę! Tu siadamY, na
pod kasztanem.„
- mówi starsza pani i gtos
od razu ją zdradza. Przecież
to dawno nie widziana aktorka, Barbara Krafftówna!
Opisane wydarzenie nie jest
ławeczce,

częścią

żadnego

kręconego

akurat filmu. Takie szczęście
miał młody znajomy aktorki.
Ale my też mamy przyjemność ogiądania pani Barbary; tydzień temu pojawiła się
ona bowiem w najpopularniejszym polskim serialu M jak
miłość, gdzie gra Łucję, matkę doktora Rogowski.ego,
która przyjeżdża z Niemiec
na jego ślub z Marysią.

Nie daJt

sit

nowoczesnościI

Można

powiedzieć,

że

w polskich filmach gra, od
kiedy są kręcone. Oczywiście, tylko te powojenne, bo
pani Barbara ma dziś.„ tylko
79 lat. Dlaczego tylko? Pani

Barbara jest bowiem wciąż aktywna zawodowo, a ze swoim
monodramem,
ostatnim
w którym gra Marlenę Dietrich, jeździ po całej Polsce.
I nie tylko do wielkich miast.

W 1983 roku wyjechała do
USA, skąd wróciła do Polski
pod koniec lat 90. Odtąd możemy ją oglądać na małym
ekranie i deskach teatralnych. Mimo to nie do końca
poddaje się prawom nowoczesności. - Nie mam telefonu
komórkowego - przyznała się
w jednej z rozmów. - Dbam
o higienę duszy, dlatego od
dziesięciu lat nie mam telewizora. Przyjaciele uważają
mnie za.dziwaczkę ...
Obyśmy znali więcej ta(KB)
kich dziwaczek!

