
Jedną z niedawnych kreacji 
aktorki była rola w serialu 
1,Bank me z tej ziemi". 

Barbara Krafft<~\l\/na 

Takich kabaretów - ' •.. ' .• , . 

JUZ n1e ·ma 
,A· rtystka o życiorysie 

tak bujnym, jak jej ta-
lent Ma w swoim do

robku wiele interesujących 
ról. Teraz możemy ją oglądać 
w serialu „ Więzy krwi". 

- Co nowego ptzynio
sła Pani wiosna? 

- Dużo pracy i emocji. Ja:
ko gość honorowy uczestni
ceyłam w Dniu Gombrowi
cza i Witkacego, jaki organi
zuje Teatr im. Gombrowicza 
w Gdyni. To były fascynują
ce spotkania z publiczno
ścią i ciekawe praedstawie
nia. Zostałam też zaprosro
na do udziału w Festiwalu 
Sztuki &tradowej w charak
tene jurora. Cieszę się, że 
powstaje telewizyjny doku
ment o Kabarecie Starszych 
Panów. Właśnie się do tego 
pnygotowuję. 

- Czy seńalowa bab
cia, którą Pani kreuje, 
zmienia się? 

- Jeszcze nie. Scenariusz 
jest świetny, ale czekam na 
jakiś impuls, który pozwolił
by na rozwój tej postaci. 
ja babcia to osoba, któ 
ną ręką tizyma całą rodzinę. 
Nie mam nic pJ.7.eciplD blil 
kim babcinym ~ jak 
robótki na drutach czy W. 
towanie. Wsqstko to po 
fię. Robiłam kiedyś nie 
mereżki, ale nawet fai 
uszyłam pokrowce 
dzenia w aucie. 

- A jaka była Pani 
- Niestetyj 

łam się bez .._-cizia 
ka. Już w do;t9ilyt1 
miałam tzw. p 
babcie. Obserwa 
babci zbiemłam 
nych osób. 
wnuka, •ry 
w Kanadzii.·i 
takty nie 
rozprosze: 
dzin w sensie 

wym to wielki mankament go Przybory i Jerz.ego Wa:
naszych czasów. sowskiego była czymś nad-

- Na pineenbch Star- zwyczajnym. Atmosfera 
szych Panów wychowało się w Kabarecie była tak wspa
już parę pokoleń. Sięgają po niala, że inspirowaliśmy się 
nie lnłOOzi wykonawcy, ale namajem. 
tak napmwdę Czy • miała Pani 
aplauz Wlbudzają m: ~I abyDle pisać~ 
gnione • • Bmba- nia z tak bogatego życia ar
&. ~ieslawa t:yacycmegowkmjuimoce-

czy Wiesława Mich- anem, ze spotkań z legen-

tkwi~WKa-<2YJI1.damymijak . ~ . • . . np. &Ml~" 
beretu Stameyclt • Cybulski i Woj-
Panów'? . • . . ciech Has? 

- Kabaret Star- - R1.eaywiście ty-
szych Panów był eksplozją tuł filmu Wojciecha Hasa 
osobowości. Występowali ,,Jak być kochaną" wciąż za 
w nim prawie W'$L'fSCY wy- mną idzie. Całe życie spisy
bitni aktorzy. Jak oglądam walam notatki. Profesor Li
dziś archiwalne programy, dia Kuchtówna opracowała 
to oczy. mi wychodzą · moje kalendarium. Może 
i śmiech ogarnia mnie aż do będzie coś więcej... Rozm. 
kiS1.ek. ~poeycja Jeremie- Hanna Galska 


