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Tylko u nas!
O bielskiej m³odoœci opowiada
Jerzy Stuhr:

Bielsko-Bia³a to mi³oœæ do teatru, pierwsze kroki na scenie
Teatru Polskiego. Gdy obchodziliœmy jubileusz 10-lecia liceum ¯eromskiego, by³em wtedy bodaj w pierwszej klasie. Nauczyciele wiedzieli ju¿, ¿e potrafiê recytowaæ, wiêc
mówi³em fragment „Syzyfowych prac” ¯eromskiego oczywiœcie, „Lekcjê polskiego”. Pamiêtam doskonale, bo by³ to
mój pierwszy wystêp w Teatrze Polskim w Bielsku- Bia³ej...
To by³ Cygañski Las i korty BKS-u, gdzie uczy³em siê graæ
w tenisa i gram do dzisiaj, bo tenis zdrowie mi uratowa³
i nadal ratuje. To by³a mi³oœæ do gór i moje pierwsze narty
i Magurka, Klimczok, Szyndzielnia. Te wycieczki w góry,
rajdy nasze! Mi³oœæ do gór mi zosta³a. W górach kupi³em
dom – wczoraj wróci³em z Rabki. To by³o kolarstwo.
W owych czasach kolarze z Bielska-Bia³ej byli bardzo popularni, zw³aszcza Stanis³aw Gazda i jego brat Kazimierz. Wszyscy chcieli byæ Staszkiem Gazd¹ i jeŸdziæ w Wyœcigu Pokoju. Pamiêtam
nasze wyœcigi po ¯ywieckiej, po Cygañskim Lesie. Bielsko-Bia³a to by³o tak¿e kino Rialto, Apollo,
pierwsze filmy. Obok magistratu w Bia³ej sta³o kino Wanda. Tam ogl¹da³em pierwszy raz film
„Ewa chce spaæ”. Kocha³em siê w Barbarze Kwiatkowskiej-Lass. Potem siedem razy chodzi³em
do Rialto na „Szatana z siódmej klasy”, bo siê kocha³em w Poli Raksie; to te¿ by³a moja mi³oœæ.
Bielsko-Bia³a to by³ Dom Kultury W³ókniarzy i moje pierwsze kó³ka recytatorskie. Tam siê uczy³em recytowaæ wiersze, tam bra³em udzia³ w pierwszych spektaklach poetyckich. Pamiêtam, ¿e
by³em w grupie z Alicj¹ Jachiewicz, która póŸniej zosta³a aktork¹. Notabene LO im. S. ¯eromskiego ukoñczy³a te¿ Aleksandra Zawieruszanka. M³odoœæ bielska to by³a wreszcie moja pierwsza wielka ¿yciowa mi³oœæ. Moja ¿ona jest rodowit¹ bielszczank¹. Piêkne czasy!...

Bielszczanin
Grzegorz Markowski – nie z Perfektu,
ale ze Szk³a Kontaktowego!
Nasza pierwsza rozmowa wypad³a dosyæ zabawnie, bo
z jakichœ powodów mój numer telefonu, czyli numer Grzegorza Markowskiego, by³ w ró¿nych miejscach na ró¿nych
listach ró¿nych redaktorów, którzy s¹dzili, ¿e maj¹ telefon Grzegorza Markowskiego z zespo³u
Perfect, wiêc jak po raz kolejny us³ysza³em w s³uchawce sakramentalne: Czy mam przyjemnoœæ
z Grzegorzem Markowskim, powiedzia³em, ¿e strasznie mi mi³o, ale to najprawdopodobniej
pomy³ka. Na szczêœcie zanim siê roz³¹czy³em, Grzegorz tym razem Miecugow dla odmiany, zd¹¿y³ mi wyt³umaczyæ, ¿e dzwoni do mnie, a nie wokalisty Perfectu i nie proponuje mi nagrania p³yty, ale prowadzenie programu! Tak trafi³em do Szk³a kontaktowego, chocia¿ nie jestem pasjonatem ¿ycia politycznego w Polsce, zw³aszcza teraz, kiedy sta³o siê tak skrajnie ja³owe i tak naprawdê nie zas³uguje na ¿adn¹ uwagê...

Twarz Katowic Jadwiga Kocur specjalnie dla Kalendarza
Beskidzkiego rozmawia³a z bielszczanami – Rados³awem
Piwowarskim i Jackiem Komanem – wybitnymi ludŸmi kina.

Poci¹g do szczêœcia – to tekst
o Rados³awie Piwowarskim!
Urodzi³em siê w Cygañskim Lasku, z czego jestem bardzo
dumny i gdybym móg³ sobie takie miejsce urodzenia w
paszporcie wpisaæ, zrobi³bym to natychmiast – œmieje siê
Rados³aw Piwowarski, re¿yser, na którego filmach wychowa³y siê co najmniej dwa pokolenia Polaków.

SpowiedŸ œwiatowej s³awy
bielskiego artysty Jacka Komana!
Œpiewanie zaczê³o siê jeszcze w Bielsku- Bia³ej! Od roli Karola w spektaklu „Henryk IV na ³owach”. Tam œpiewa³em
po raz pierwszy! Dla tego œpiewania rzuci³em wtedy palenie, co wi¹¿e siê z pewn¹ zabawn¹ anegdot¹. Jeden
z kolegów, ¿eby mi dodaæ si³, obieca³ kupiæ mi wielki
s³ownik angielsko-polski i polsko-angielski, jeœli nie bêdê pali³ przez pó³ roku… Wytrzyma³em
osiem miesiêcy, ale przyty³em do premiery 14 kilogramów! By³em wci¹¿ tak g³odny, ¿e w ci¹gu pierwszego miesi¹ca wychodzi³em wczeœniej z domu i w drodze do teatru zatrzymywa³em
siê w dwóch knajpach, które mia³em po drodze. Tym sposobem nim doszed³em do pracy,
mia³em w sobie dwa obiady, wiêc szybko mi to posz³o… To by³ problem, bo zamieni³em siê
w klocek i trzeba by³o przerabiaæ wszystkie moje kostiumy! Dobrze, ¿e butów nie trzeba by³o
poprawiaæ – mówi Jacek Koman – artysta rozpoznawalny natychmiast przez fanów kina, bo
któ¿ nie ogl¹da³ filmu „Moulin Rouge!” z Nicole Kidman i Ewanem McGregorem? Któ¿ nie pamiêta najbardziej poruszaj¹cej sceny szaleñstwa namiêtnoœci, w której tancerz z Buenos Aires
œpiewa „Roxanne” bardziej przekonuj¹co od Stinga?...

Dr Józef Szymeczek pisze o inwazji
Czechos³owacji na Polskê w 1919 r.
Chocia¿ zaolziañscy Polacy zdali egzamin wobec Polski
(walczyli w legionach Pi³sudskiego, bronili Warszawy
przed bolszewikami, uczestniczyli w powstaniach œl¹skich) to nie otrzymali œwiadectwa dojrza³oœci. Nie zmieœcili siê w jej granicach, sprawa polska w tej rundzie dziejowej zosta³a przegrana. Rozczarowanie Polaków z Zaolzia by³o ogromne. Gwiazdka Cieszyñska wyra¿aj¹c opiniê
wiêkszoœci elit polskich pisa³a: „Có¿ nam czyniæ wypada?
Czy rozpaczaæ? Bynajmniej nie! ...
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