ardzo lubi żarto
ze... swojego
nazwiska. - Jest
takie „ruchome" - twierdzi I chyba rzeczywiście
jej przeznaczeniem jest
bieg, bo stale dokądś pę
dzi: z teatru do studia telewizyjnego, a stamtąd na
plan filmowy. Od kilku lat

B

wać

można ją także spotkać co
sobotę w drodze z Krako-

wa do Katowic, gdzie prowadzi wspólnie z siostrą
studio teatralne. Drogę
między miastami pokonuje w błyskawicznym,
acz bezpiecznym tempie,
błogosławiąc niezawodność swego peugeota 205.
Lubi szybką jazdę i dużo
jeździ.

orota Po1n
Z trudem znaj dujf
na miłość
Gdy decydowała się na role podopiecznym. Stuzakup nowego auta, ża denci uwielbiają ją za jej
den z jej przyjaciół nie poczucie humoru, spomiał wą~liwości, że bę sób prowadzenia zajęć,
dzie to białe cacko. Bo- poczucie sprawiedliwości,
wiem ten właśnie kolor
aktorka ukochała najbarżartuje, że ma
dziej. Rozświetla życie,
jak twierdzi. Ponieważ pa- "ruchome" nazwisko
ni Dorota należy do osób
aktywnych i nie lubi a najkrócej mówiąc - za
marnować ani chwili, „całokształt'' .
po drodze „załatwia"
Dorota Pomykała to akdziesiątki spraw, na torka o wielu twarzach i
przykład raz jeszcze możliwościach. Jako paobmyśla, jak ustawić nienka z dobrego, śląskie
go domu w czasach liceMała Dorotka była
um wolny czas spędzała
dzieckiem nie spragłównie w kościele. Była
wiających żadnych
przekonana, że zostanie
kłopotów

Bergmana, składając mu
nieoczekiwanie taką oto
propozycję: „Gdyby Pan
chciał mnie zaangażować
w swoim filmie, to ja się
nawet nauczę języka angielskiego"! R~ser oczywiście nie odpisał, ale
Dorocie było na szczęście
dane zetknąć się w pracy
aktorskiej z wieloma innymi sławami, zwłaszcza
w macierzystym Starym zgodnie z własnymi upoTeatrze w IUakowie. Pry- dobaniami. Lubi biel,
watnie bywa uroczo zwa- drewno oraz wyrafinowaną prostotę. UQolewa
nad tym, że zupełnie nie
Jest pracowita, uparta ma
czasu na życie towai konsekwentna
rzyskie, a zwłaszcza na
miłość, chociaż to dla niej
riowana, jest dobrym kum- najważniejsze. Uważa, że
zakonnicą. Zresztą
jej pierwszy występ
plem, ma cudowne poczu- miłość stanowi siłę napę
cie humoru. Jest również dową do
teatralny odbył się
właśnie na przykokonsekwentna i uparta, twórgdy dąży do jakiegoś celu.
fiiiliii!I ścielnej scenie.
Po maturze po- t. Najpierw została uznaną
jechała do Krakoaktorką, potem zdo„~--.1 wa, by zdawać do • była mieszkanie
szkoły teatralnej.
i urządziła je
Przedtem wysłała
~~'1!!!!!!!11 list do wielkiego
reżysera Ingmara

„

Jej wielką i
odwzajemnioną
miłością są

. skrzypce

czego działania, rozgrzesza z błędów. Twierdzi
ponadto z przekonaniem
kogoś ciężko doświadczo

nego przez los: - Czło
wiek jest bólem, jeżeli
naprawdę chce istnieć.
Szczęśliwie można jedynie przepłynąć przez ży
cie... Po chwili milczerua
dodaje: - I to jest
cała nudna prawda o mnie!

(ab)

