Wywiad z Hieronimem Konieczką

-Witam serdecznie. Rozmawiam z Hieronimem Konieczką, słynnym bydgoskim aktorem.
Proszę mi powiedzieć, gdzie pan rozpoczynał swoją karierę?
- Rozpocząłem karierę w 1946 r. w Bydgoszczy w Teatrze Miejskim i tu też ją zakończyłem. Czuję
się związany z Bydgoszczą, to moje rodzinne miasto, tu się urodziłem. Na scenie bydgoskiej
spędziłem 35 lat.
- Czy w czasie swojej kariery zawodowej grał pan również na innych scenach?
- Występowałem w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu. W sezonie 1961/1962 byłem
aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu, a w kolejnym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im.
Juliusza Słowackiego w Koszalinie. W latach 1963-1969 występowałem na scenach Teatrów
Dramatycznych w Szczecinie, a od 1969 do 1976 r. na scenie Teatru im. Wilama Horzycy w
Toruniu. W 1976 roku wróciłem do Bydgoszczy.
- -Jakie role pan grał?
- Bardzo często grałem role amantów i bohaterów romantycznych, ale zdarzały się też role w
komedii i groteskach.
- Czy ma pan ulubionych twórców, których sztuki lubił Pan grać?
- Moim ulubionym dramatopisarzem jest Stanisław Ignacy Witkiewicz. Niektórzy twierdzą, że
jestem jego zagorzałym wielbicielem. Starałem się również zainteresować publiczność utworami
bydgoskich autorów. Generalnie interesuje mnie współczesna literatura dramatyczna.
- Jaką Bydgoszcz chciałby Pan dzisiaj zobaczyć?
- Marzy mi się odbudowa starego teatru przedwojennego. Bydgoszcz jest tak dużym miastem, że
mogłaby mieć dwie sceny, jedną z repertuarem bardziej nowoczesnym, drugą z klasycznym.
Źródła:
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_Konieczka
- http://www.radiopik.pl/100,976,hieronim-konieczka
- http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/hieronim-konieczka.html

Wywiad z Janem Maciaszkiem

- Naszym gościem jest dzisiaj Jan Maciaszek. Na początku, proszę nam powiedzieć, gdzie
chodził Pan do szkoły?
-Skończyłem szkołę ludową i gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zdałem maturę. Później
pojechałem do Berlina, by na Uniwersytecie studiować prawo.
-Czy służył Pan w wojsku?
-Tak, odbyłem jednoroczną służbę wojskową w armii niemieckiej, w regimencie artylerii konnej w
Poznaniu. Potem brałem udział w powstaniu wielkopolskim.
-Jaka była Pana pierwsza praca?
-Pracę zawodową rozpocząłem jako adwokat w Rawiczu, a następnie w Lesznie.
-Jak został Pan prezydentem Bydgoszczy?
- W październiku 1919 roku, czyli po decyzji konferencji wersalskiej, że Bydgoszcz ma się znaleźć
w granicach Rzeczpospolitej, zostałem pełnomocnikiem polskim przy niemieckim jeszcze
magistracie bydgoskim, z zadaniem dopilnowania przygotowań do przejęcia miasta przez władze
polskie. 14 stycznia 1920 roku powołano mnie na stanowisko komisarza generalnego na miasto
Bydgoszcz. Miałem odpowiadać za przejęcie miasta od Niemców. 19 stycznia 1920 r. niemiecki
burmistrz Hugo Wolff przekazał mi zwierzchnią władzę w Bydgoszczy. Bydgoska Rada Miejska
wybrała mnie na prezydenta, jednak nie zatwierdził tego wyboru wojewoda poznański, więc
zostałem prezydentem komisarycznym.
-Jak Pan się czuł w wolnej Polsce?
-Byłem dumny że Polska stała się niepodległym państwem, a sam moment przejęcia władzy w
Bydgoszczy był dla mnie bardzo wzruszający. Wreszcie zamieszkaliśmy w wolnym państwie.
Problemem była sytuacja społeczna, większość mieszkańców Bydgoszczy to byli Niemcy. Trzeba
było zorganizować polskie szkoły, teatr i bibliotekę.
- Jaką Bydgoszcz chciałby Pan dziś zobaczyć?
- Chciałbym, żeby Bydgoszcz rozwijała się, zarówno kulturalnie jak i gospodarczo.
Źródła:
Bydgoski Słownik Biograficzny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Maciaszek

Wywiad z Maksymilianem Piotrowskim
-Naszym gościem jest dzisiaj Pan Maksymilian Piotrowski, bydgoski malarz. Proszę
nam zdradzić, ile obrazów pan namalował?
Odp: W ciągu mojego życia namalowałem dwieście obrazów.
- Gdzie uczył się pan za czasu swojej młodości?
Odp: Po ukończeniu szkoły w rodzinnym mieście, czyli Bydgoszczy, postanowiłem wyjechać
do Berlina, gdzie podjąłem studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych.
- Jakie obrazy pan malował, jaką techniką się pan posługiwał ?
Odp: Malowałem obrazy historyczne, sceny rodzajowe i religijne oraz portrety. Posługiwałem
się techniką olejną, pastelową i akwarelą. Namalowałem np. szkic olejny pt. Głowa Żyda z
Salonik, sceny rodzajowe np. Flisacy na Niemnie. W Bydgoszczy znajduje się namalowany
przeze mnie obraz z wizerunkiem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, można
oglądać go w ołtarzu głównym kościoła św. św. Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Bliska mi była
tematyka sentymentalno-romantyczna oraz kompozycje religijne.
- Jaką Bydgoszcz chciałby Pan dzisiaj zobaczyć?
- Chciałbym, żeby młodzi ludzie bardziej interesowali się dzisiaj sztuką, żeby można było ich
spotkać w galeriach i muzeach.
Źródło:
http://muzeum.bydgoszcz.pl/aktualnosci/2,2538,0,0,200-rocznica-urodzin-MaksymilianaAntoniego-Piotrowskiego

