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I 
ozpoznawalność -R zapewniła jej rola Joli 
w ,,wielkim Szu". 
Niedawno zdobyła 

nowe rzesze fanów wśród telewi
dzów, wcielając się w kadrową 
w Febo&Dobrzański Fashion. 
Nie wszyscy wiedzą, że ta zna
komita aktorka teatralna od 17 
lat spełnia się w roli świetnego 
pedagoga, i to we własnej szkole. 
Wraz z siostrą Danutą Owczarek 
założyła Policealną Szkołę Ak
torską w Katowicach, w której 
wykładają tak znakomici aktorzy 
jak choćby Beata Tyszkiewicz, 
Maqdalena Cielecka, Krzystof 
Globisz, Jan Enqlert i wiele 
innych osobistości polskiej sceny 
teatralnej i filmu. 

Kuźnia talentów 

- powiedziała Dorota Pomykała 
w jednym z wywiadów. Spod jej 
skrzydeł wyszły takie talenty jak 
Aąata Buzek, Sonia Bohosie
wicz, czy Łukasz Slmlat. 

Skąd pomysł? 
Wszystkiemu winni są młodzi 
ludzie, którzy zadawali jej wiele 
pytań dotyczących egzaminów 
do szkół filmowych. Ich zagubie
nie obudziło w aktorce pedago
giczny zapał. - Uświadomiłam 
sobie, że szanse na konsultac;e 
ma;ą ludzie w dużym mieście, 
;ak Warszawa. Kiedy zdawałam 
do szkoły, komisia mnie zasko
czyła. Na egzaminach po;awia
;ą się dziwne zadania aktorskie. 
Proszą, żeby zagrać butelkę 
kefiru i pokazać różnicę między 
świeżym i zsiadłym - powie-

Artystka przyznaje; że uwielbia działa w wywiadzie. Doszła do 
pracę ze swoimi wychowanka- wniosku, że lepiej wiedzieć, co 
mi. - Kocham młodzież, lubię dzieje się na takim przesłucha-
z nimi być młoda, lubię ich niu, by móc się przygotować. 

szczerość, brzydzenie się kłam- Dlatego założyła szkołę. - Oka-
stwami, udawaniem„. Opowia- zało się, że takie mie;sce, gdzie 
damy sobie o wszystkim, a przy można się rozruszać, nabrać 
okazii przygotowu;emy do eg- śmiałóści, było młodzieży po-
zaminów do szkół teatralnych. trzebne. Przychodzą chętnie 
Pozbywa;ą się tremy, i licznie - mówi. Poza 
otwiera;ą, kształ- tym nie wszyscy 
tu;ą osobowość Warto koniecznie chcą 

lczny wiedzieć! ~~~:~~-1-ą Za główną rolę w filmie 
„Urodziny Kaja" Dorota porady, jak 
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przyznawaną przez które przera-
Dllłską Akademię stają nieśmia-

Filmową. łych. Po prostu, 
uczą się akcepto-

wania siebie. • nex 

1ezwykle ciepła i otwarta Ala Milewska z BRZYDULI 
d razu znalazła przyjaciółkę w dużo młodszej Uli. Była 
jej powiernicą i głosem rozsądku. A jak z młodzieżą 
adzi sobie wcielająca się _ w nią Dorota Pomykała? 
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