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Jl?fci (27). z babcią ~··ma

~~rJ• n~ zawał . s~r~a<.•;. ·. Zriakomity kontakt
Na Srenie debiutowała jako 18-k„ _ Szczęście rodzińne przerwałĄifcr.t,
ka w sztuce ~,Homeri Orchidea w , µlat Michał Gamą .;mart tmgi<2-:0i
gdańskimT~.WybtW.e.Późnlej nie w1969 .roku. .Jadąc ~ooh<>: *
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dostał 7llWału se~ Nie.bybvlła
wamąwre. &xioDahi.,isię. W 195~
~iutowaław-filmie. StwcF. • ~. niego ratunktt PłJ.rrl Barbm:a.opar·
ayfa' świetnerole, m.in:w ,,Popiele cie znalazła-W priyja~otach,·.no i

loku.

i diamencie", ,,Pamiętniku Znalezio-· nym w Samgós.sie" i chyba naJDar•
dziej pamiętnym ,)akbyć kocbańą".
Klasą dla siebie była w Kabarecie
~ Panów i Pod Egidą - nie.
sposób zapomnieć jej piosenek: ,,W
.. ·czasie deszczu dzieci się nud7.ą", ,;bł:kochałam się w
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Pierwszego
męi.a, aktora Michała Gazdę, poznała pock7.as po-chodu pierwszo..
majowego w 1952
roku. 17 maja
pan Michał się
oświadcz;ył. Przez

jakiś-

czas

ślub

utnymywali wtajemnicy. Dwa lata
p<Ylniej na świecie

miała· dUio praey. 1Na szczęście. · W
1983 roku wyjechała z kraju. Otreymała propozycję gry w·Los .Ąnge-

les. Po angielsku, a wówe1.as nie
· znała słowa w tym języku. Zaryzykowala i udało się._ Nie tylko_na
wyszła · za. mąż.
scenie. Po raz
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Po 5 miesiącach jej mąż Anlold
Seidner zmatł na zawał serca
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czas ciesąc
. Uważa, że życie tak szybko śię
ZIQienia1 że nieba się nim cały czas
cieszyć. - .Należy szukać nowych
radości i ja to czynię. Na pierwszym miejscu stawiałam zdrowie i
aktywność, a dopiero potem urodę
i wdzięk - mówi. Niewykluczone,
że jedną z tajemnic jej młodości
jest to, że nie pije kawy ani herbaty, lecz... gorącą wodę ,z cytryną.
- Nie martwię się nampas. Dooeniam mdość istnienia - mówi. U
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