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mykała I Jan Frycz 

iei. my ~u jesteśmy żywi.„" 
NAJPIERW było w.ideo: Nae

laranie tele-włzoTa pojawił.a lf• 
Dorot& Pomtkała i Ja.n Fqcs. 
Grali parę, ldól'łł kiedy• co• łą
czyk>. Potem Dorota Pomykała 
pokazała się na chwilę w mo
nodramie „Marlena". Wre11>r.cie 
Jan Frycu powiedział: ,,Koniec z 
tym wideo, prucfet• my· tu jes• 
teśmy łT\'ł1!" I zaczęło •ifł spot
ka~ ze znakomitą parą akt<>
rów Stareg<> Teatru w Sr6d
miejsk!m Ośrodku Kultury. 

DON>ta Pomykała prujęła pro
wadzenie, a poniewat pytań z 
sali na początku nie było, więc 
sama zagrała dziennikarltę i za„ 
dawała pytan.ia .koledze ze 1ce
n:r. Oboje pn.:r oka%ji zak;piU 
1oble s nadętych 1 napuszonych 
w:rwiad6w telewis:r~ych. , 

- Jasiu, C"r.'f ~!alef b:fd 'ak-
torem? ~ 1 · " • •. : • „,, 

- Talk. .„ ·. . '· ' 

apontanlcm.l.e 1 ływiolowo u
erała na poczekaniu Doa-<>ta 
Pomykała. Po.kazała ch~by ja
kie wejście ~ nie tylko na sce
nę - ma Amerykanin, a jakie 
~ny tyciem cod·z.ien111ym 
Polak. A w ogóle przy okazji 
dostalto 11ię Amerykan-om z.a Ich 
cz.ę&t<> wyssane z p!1ca proble
trty. 

- A my powi:nni.śmy pozostać 
10.~, bo tyl!ko naszą pols-kokifł 
mo:ż:e1ny :r.aimponować św.iatu -
dos.r.Li do vmi<>slru aktomy. 

. Były zabawine wppomnienia s 
planów filmowych, z eg.z~. · 
nów d<> saJkoły aktorskiej i l 
po prostu udany wieczór. 

· (za) 

- Oz:r łr'Qdn• llMłal • akio- : · 
rem? · 

·-Tak. 
- Czy teby by4 aktorem. po

trzebne jelit ukiońaenle ldtob' 
aldorsldej? ' 

-Nie. 
- I tu tx)icorzał 1p6r, bo-

wiem aktorlta uważała, te ulko
ła aklt.oxislta jest pot.nubna de 
tego zawodu, zwłal?.Cza w tea
trze, natomiast aktor umutł, i! 
mo:bna obejść się be<z tej uczel
ni i jako prz.ykład d.ał Daniela 
Olbrych!k!ego. W końcu stanęło 
n.a tym, te w filmie mogą poja
wić się ludzie bez wykształce
nia aktorskiego, w teatrze jut 
s tym 1ocrzej. .Jan Frycz 114 teł 
z tym t.godz!J. Pnygotował on . 
na ten lutowy wieczór · te~t 
dotć trapuj21cy: ,,P«:riucłe pew
ności siebie". Pny tej okujl 
wyłusax:z.ył SW!\ fll01.0fi~ uwata
jąc, ii z t- n.ur.Ił pol&lc4 pew
nokilt 1!eb.i., oog61niaj~c na ca
łe naue 111POłecl'leń.1two - ni~ 
jeiit dobrze, a składa ·~ 112 to 
wiele przyc1,111 m. in. 1eheda po 
komunie, gdzle nle liczyła 1ię 
tndywid'ua~o ma1a. · 

Nile obyło •14 bes makomf,. 
tych ~ rec!Jajc>Wyeh, kt&re 


