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ew skrócie 
Urodzona: 5 Xll 1928 roku w Warszawie 
Znana: Wielką popularność (i nagrodę na MFF w 
San Francisco za najlepszą rolę kobiecą) przyniósł jej 
film Jak być kochaną (Felicja). Inne ważne obrazy: 
Popiół i diament (Stefka), Nikt nie woła, Rękopis 
znaleziony w Saragossie (Camilla de Tomez), Czterej 
pancerni i pies (Honorata), Przygody pana Michała 
(pani Makowiecka). Występowała też w kabaretach 
-w Kabarecie Starszych Panów i Pod Egidą 

ra 
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Kra owna „ 

kochaną 
Urodziła się przed 78 laty w 

Warszawie. W domu, w któ
rym grano na skrzypcach, 
pianinie, śpiewano, przywią
zywano wagę do kultury, ma
nier i klasy. Matka dbała o 
rozwój emocjonalno-ducho
wy dzieci, ojciec - architekt, 
zarabiał na utrzymanie. 

Aktorka, która nie 
bała się żadnej roli 

Jako dziecko oglądała filmy 
z Shirley Temple. Mówi, że 
dzięki amerykańskiej aktorce 
stworzyła swój świat wyobraź
ni i fantazji. W czasie okupa
cji starsza siostra Maria zapro
wadziła ją na tajne komplety do 
.studia aktorskiego Iwo Galla. 
·'6źniej zawsze podkreślała, 

że wszystko, co wie i potrafi 
w zawodzie, zawdzięcza swo
jemu pierwszemu mistrzowi. 

Na scenie debiutowała ja
ko 18-latka w sztuce Homer 
i Orchidea w gdańskim Teatrze 
Wybrzeże. Później były sceny 
w Łodzi, Wrocławiu i w War
szawie. Podobała się. Nazy
wano ją mistrzynią transfor
macji. W 1953 roku zadebiu
towała w filmie. I tu może mó
wić o rolach wybitnych: Po
piół i diament, Nikt nie woła, 
Pamiętnik znaleziony w Sara
gossie i chyba najbardziej pa
miętny Jak być kochaną. 

Klasą dla siebie była w Ka
barecie Starszych Panów i 
Pod Egidą- nie sposób zapo
mnieć jej piosenek: W czasie 

deszczu dzieci się nudzą, Zako
chałam się w czwartek przy
padkiem, Przeklnę cię. 

Dwa razy szczęście 
zamieniło się w dramat 

Jak bogate miała życie zaW(r 
dowe, tak los też nie szczędził 
jej przeżyć. I tych radosnych, 
i tych najbardziej dramatycz
nych. Chyba niewiele kobiet 
może mówić o tak romantycz
nej miłości. Pierwszego męża, 
aktora Michała Gazdę, pozna
ła podczas pochodu pierwszo
majowego. 17 maja pan Mi
chał się oświadczył. Przez jakiś 
czas ślub utrzymywali w ta
jemnicy. Dwa lata później na 
świecie pojawił się jedyny syn. 
Dziś Piotr (informatyk) z żoną 
Katarzyną (córka pisarki Han
ny Krall) mieszkają w Kana
dzie. Ich syn Michał (22) jest 
studentem prawa. Często od
wiedza babcię Barbarę. 

Szczęście rodzinne prze
rwał dramat. Michał Gazda 
zginął tragicznie w 1969 ro
ku. Jadąc samochodem sto
łecznym Mostem Gdańskim, 
dostał zawału serca. Nie było 
dla niego ratunku. Pani Barba
ra oparcie znalazła w piajacio
łach, no i miała dużo pracy. 
Na szczęście. W 1983 roku 
wyjechała z kraju. Otrzymała 
propozycję gry w Los Angeles. 
Po angielsku, a wówczas nie 
znała słowa w tym języku. Za
ryzykowała i udało się. Nie tyl
ko na scenie. Po raz drugi wy
szła za mąż. Po 5 miesiącach 
jej mąż Arnold Seidner zmarł 
na zawał serca. 

Nie ma telewizora, nie uży
wa telefonu komórkowego. 
ĆWiczyjogę. Dużo czyta. Ciągle 
pracuje nad sobą. W jakiej jest 
kondycji, pokazała w Teatrze 
Narodowym w Warszawie w 
dniu swojego jubileuszu. ep 
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