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BOGDAN PAPROCKI
PIERWSZY TENOR powojennej RZECZYPOSPOLITEJ
takiego określenia użył - w swoim liście gratulacyjnym adresowanym do Ciebie z okazji
dziewięćdziesiątych urodzin - dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie,
Waldemar Dąbrowski.
… to brzmi jak pierwsza Szabla Rzeczypospolitej! (śmiech!)
A’propos czy Tadeusz Łomnicki przygotowując się do roli Wołodyjowskiego nie zapatrzył
się przypadkiem na Twoje zdjęcie w partii Stefana ze „Strasznego Dworu”?! (Teatr Wielki w
Warszawie - 1965 roku )... bo podobieństwo uderzające!
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Warszawie uhonorowała mnie wręczając piękną karabelę
- z wygrawerowaną dedykacją dla najwspanialszego Stefana polskiej Opery - na scenie Teatru
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Wielkiego (24.X.2004 roku) podczas uroczystości Jubileuszowych mojego 85. lecia urodzin.
Odbierając karabelę żartobliwie zapytałem: a gdzie koń ?! - na to dyrektor Jerzy Bojar
odpowiedział, że przy okazji następnego Jubileuszu!
Po raz drugi otrzymałem karabelę (skrzyżowaną z ciupagą!) od koleżanek i kolegów z
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej podczas spotkania Jubileuszowego z publicznością w
Salach Redutowych Teatru Wielkiego - 11 grudnia 2006 roku…
...z okazji Jubileuszu 60-lecia obecności na scenach operowych!
… i znowu spotykamy się w Twoim zaciszu domowym na ul. Moliera w Warszawie…
Ostatnio, osiem miesięcy temu - w lutym 2009 roku - dzieliłeś się wspomnieniami…
Teraz: zmiana kodu! Dziewiątka z przodu!, bo od 23 września, tego roku, jesteś
dziewięćdziesięciolatkiem!! Pozazdrościć tylko! Dzisiaj, na początek naszej rozmowy, zestawmy
tegoroczne, minione miesiące 2009 roku - w Twoim Jubileuszowym Roku 90. urodzin i 70.
lecia pracy artystycznej!! - które spędziłeś nadzwyczaj efektywnie! Proponuję przedstawić te
wszystkie Twoje pracowicie spędzone chwile aby uzmysłowić, czytającym nas melomanom
ciągle imponującą, wręcz porażającą aktywność! Weźmy do ręki tegoroczny kalendarz,
przypomnijmy niezwykle bogaty w wydarzenia uświetniane Twoim uczestnictwem:
na macierzystej scenie w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej w Warszawie
występowałeś, dwukrotnie w styczniu (23 i 25) a także dziewiątego kwietnia i osiemnastego
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czerwca w „Madame Butterfly” G. Pucciniego jako Książę Yamadori. Czerwcowy występ
był Twoim 2.819 przedstawieniem operowym a zarazem 1.324 spektaklem na deskach Teatru
Wielkiego w Warszawie! Dwukrotnie (30. I. i 1.II ) mogliśmy Cię podziwiać w „Nabucco” G.
Verdiego jako Abdalla. .…niech żałują ci, którzy nie widzieli Ciebie jak wjeżdżasz na scenę …na
koniu!
dziewiątego maja śpiewasz w „Turnieju Tenorów Polskich”- w 107 rocznicę urodzin Jana
Kiepury - na Festiwalu „Ave Maria“ w Kościele św. Stanisława BM w Czeladzi. W tym roku
była to już X Jubileuszowa edycja Festiwalu. Z tej okazji ukazało się specjalne wydawnictwo pt.
„ Ave Maria- 10 lat Festiwalu” - pod redakcją Wiesławy Konopelskiej (w ramach Biblioteki
750-lecia Miasta Czeladź - tom .II ). W rozdziale „ Artyści o Festiwalu Ave Maria „ - na str.
212, która jest Tobie poświęcona - mówisz m.in.: „…Na Festiwal Ave Maria jestem zapraszany
od początku…”
brałem udział w prawie wszystkich edycjach, które odbywały się w Sosnowcu, w
Czeladzi i Będzinie…
W Sosnowcu, rodzinnym mieście Jana Kiepury, odbył się (13-15 maja 2009) Pierwszy
Europejski Konkurs Tenorów im. Jana Kiepury, zorganizowany przez władze rodzinnego miasta
patrona i Mazowiecki Teatr Muzyczny „Operetka„ z Warszawy…
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zasiadałem tam w Jury…
… ale nie tylko, bo podczas wielkiej gali w Hali Zagórze w Sosnowcu - 16 maja, gdzie
wystąpili zwycięzcy Konkursu - została Ci wręczona Statuetka Jana Kiepury: Teatralna
Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury w kategorii Nagroda Specjalna za całokształt pracy
artystycznej!
postawiłem ją w mieszkaniu, na regale, obok statuetki Ariona…
… którą - przypominam - po jej ustanowieniu, w 1998 roku, odebrałeś podczas
uroczystego spotkania w ZASP-ie 20 maja 1998 roku - w po raz pierwszy obchodzony „Dzień
Artysty Śpiewaka „jako pierwszy Jej Laureat: za wybitne osiągnięcia wokalno - aktorskie, za
całokształt pracy artystycznej oraz za działalność na rzecz ZASP-u. Małgorzata Tuszyńska w
artykule „I Europejski Konkurs Tenorów im. Jana Kiepury w Sosnowcu „(sosnowiecki magazyn
kulturalny „SOSNart” - nr. 6/17/2009 z czerwca 2009) napisała m.in. „ …Nagroda Specjalna
Za Całokształt Pracy Artystycznej wręczona przez Wiesława Ochmana i Włodzimierza Izbana
trafiła do Maestro Bogdana Paprockiego - jedynego polskiego śpiewaka, który otrzymał
srebrny „OPERA MEDAL” nadany przez Komitet Harriet Cohen International Music Award w
Londynie w 1960 roku...”.
14 czerwca - w Teatrze Wielkim w Poznaniu - na XIV Turnieju Tenorów Polskich
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zaśpiewałeś pieśń Jana Galla do słów Adama Asnyka „Gdybym był młodszy, dziewczyno”…
Hit mojego repertuaru! i coraz bardziej zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej byłoby
zaśpiewać „Gdybym był…zdrowszy, dziewczyno!” - co zresztą już powiedziałem w wywiadzie
dla „Teleexpresu” (24. IX.2009) (śmiech!).
Dyrektor Sławomir Pietras - we wstępie do programu „Turnieju Tenorów” - napisał o
Bogdanie Paprockim, legendzie polskiej opery narodowej: „… wokół niego gromadzą się od
lat, a szczególnie teraz, najlepsze myśli, uczucia i życzenia nas wszystkich; tenorów- kolegów
różnych pokoleń, ludzi związanych ze sztuką operową, a przede wszystkim publiczności
wdzięcznej za jego piękny śpiew i wierność ojczyźnie”. Tego samego dnia, dopołudnia, w
Operze Poznańskiej odbyły się CXLVII Warsztaty Operowe ze specjalnym Twoim udziałem…
na których zaśpiewałem pieśń Stanisława Moniuszki „Ja Ciebie kocham”. Występ
przygotowywany był w tajemnicy - jako niespodzianka dla prowadzącego spotkanie dyrektora
Sławomira Pietrasa w uznaniu Jego zasług dla Opery Poznańskiej. Po wykonaniu utworu
dyrektor Pietras podbiegł do mnie i tak mi się nisko ukłonił, że nagle obaj, ściskając się,
znaleźliśmy się w pozycji klęczącej! - i przez moment pomyślałem: czy mi się w ogóle uda
podnieść z tych klęczek?! (śmiech)
47 Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju (20–22 sierpnia2009) z Twoim udziałem!
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Dziesięć lat temu szefem artystycznym Festiwalu został Sławomir Pietras. Od tego
czasu co roku na Festiwalu rozbrzmiewa Turniej Tenorów Polskich, gromadzący znamienitych
polskich tenorów….
„…którego największą gwiazdą był Bogdan Paprocki obchodzący w tym roku 90. te
urodziny…” - mogliśmy nazajutrz przeczytać w Internecie - na oficjalnej stronie Kudowy
Zdroju. Tradycyjnie, na zakończenie Festiwalu (w tym roku 22 sierpnia) odbył się Korowód
Moniuszkowski - przemarsz uczestników Festiwalu i mieszkańców Kudowy-Zdroju w
kostiumach ulicami miasta. Ale tym razem Korowód wpleciony był w niezwykłe wydarzenie.
W Alei Szczęścia (przed Aqua Parkiem) miało miejsce uroczyste zasadzenie przez Ciebie …
Dębu! Na tabliczce „wmurowanej” na trawniku, obok Dębu czytamy: „ Dąb szypułkowy
odmiana stożkowa (Quercus robur f.fastigiata) zasadzony przez Bogdana Paprockiego
najwybitniejszego polskiego tenora II połowy XX wieku w 90 rocznicę urodzin”.
Wziąłem udział w Korowodzie a potem złapałem się za łopatę żeby zasadzić Dąb!
Ostatni raz łopatę miałem w ręku w 1938 roku - po maturze - podczas obowiązkowego,
miesięcznego stażu w hufcach pracy, gdy budowałem autostradę Łuck - Lwów…
Gdybym śpiewał jeszcze w Halce to mógłbym się pomylić i zaśpiewać Szumią dęby na gór
szczycie… a ponieważ „wywołano” mnie do zaśpiewania, to z nawyku, znów zaśpiewałem
Szumią jodły… i w konsekwencji musiałem „moją latorośl” za pomyłkę przeprosić…(śmiech)

8

… w encyklopedii czytamy: „ Dąb jest ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe
drewno. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Stare okazy chronione są jako
pomniki przyrody” - jakże dużo macie ze sobą wspólnego w tych określeniach!
… czy próbowałeś kiedyś grać na jakimś instrumencie? Udało mi się zrobić zdjęcie
Ciebie „grającego” na trąbce!...
trąbkę wziąłem wyłącznie dla zrobienia fotografii, przed ruszeniem Korowodu. A co do
instrumentu to pozostał mi najdelikatniejszy, najdroższy instrument… ludzki glos!
23 sierpnia na Rynku w Wałbrzychu odbyła się „Letnia Serenada - Noc Tenorów”
- Koncert plenerowy w ramach Sudeckiego Lata Muzycznego… … a nazajutrz rankiem
w poniedziałek w internecie (na stronie Walbrzyszek.com) w Wiadomościach, ukazało się
Twoje zdjęcie z występu i recenzja, która zaczyna się następującymi słowami: „ Burza
oklasków, owacja na stojąco i gromkie „sto lat” dla nestora polskich scen, Bogdana
Paprockiego. Tak zakończył się koncert „Letnia serenada” na wałbrzyskim Rynku. Leciwemu
Jubilatowi, który niebawem ukończy 90 lat, głosu i wigoru mógłby pozazdrościć niejeden
młodzieniec. Brawurowy popis Maestro Paprockiego rozpoczął i zakończył letnie święto
muzyczne poświęcone najwybitniejszym ariom operowym w mistrzowskim wykonaniu. Jego
dorobek artystyczny to jedna z najwspanialszych kart historii powojennej polskiej opery.
Mądre dysponowanie głosem pozwoliło mu na długą i piękna karierę, a na scenach teatrów
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muzycznych pojawia się do dziś, mimo, że od jego pierwszego publicznego występu minęło 70
lat!...”
a w międzyczasie - jak zwykle, od przeszło 30 lat - odpoczywałem, prawie dwa miesiące
na mojej ukochanej Suwalszczyźnie, nad Wigrami…
No i doczekaliśmy się wreszcie tego nadzwyczajnego 23 września 2009 roku! Nadszedł
ten fantastyczny Podwójny Jubileusz! I jak zawsze, to Opera Śląska w Bytomiu - Twoje
„rodzinne gniazdo operowe” - stanęła, kolejny raz, na wysokości zadania przygotowując
obchody Jubileuszowe. Można powiedzieć, że na swój Jubileuszowy sezon - 65. lecia - Opera
Bytomska zafundowała sobie nie lada prezent! Twój podwójny Jubileusz!
Miały być „Trzy dni z Bogdanem Paprockim „ (22-24 września) - jak głosiły afisze i
artykuły w miejscowej prasie…, ale niestety…Znowu, jak trzy lata temu, dramatyczny splot
wydarzeń uniemożliwił świętowanie w całości zaplanowanych obchodów… Ogłoszona żałoba
narodowa - jak przed trzema laty, tragedia w kopalni „Halemba” - splotła się i tym razem z
górniczym dramatem w kopalni „Wujek-Śląsk” przenosząc Jubileuszowego „Fausta” na 19
listopada 2009. Wówczas, po katastrofie w kopalni „Halemba” przeniesiono jubileuszowe
przedstawienie „Traviaty”... Taki to już jest ten Śląsk…
Pobyt mój na Śląsku miał miejsce wtedy kiedy był zadymiony i zakopcony a mimo
wszystko czułem się tam świetnie! Z górnictwem mam również powiązania rodzinne ponieważ
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Dziadek od strony Mamy urodził się w Koźlu i pracował w kopalni „ Kleofas”. Następnie po
studiach w Berlinie został budowniczym osiedlając się w Toruniu. Dziadek ze strony Ojca
emigrował do Westfalii. Pracował tam jako sztygar w kopalni, gdzie uległ wypadkowi i to
wyeliminowało go z dalszej pracy w górnictwie…
Ten niezwykły, podwójny Jubileusz świętowałeś więc - jak to pięknie określił w swoim
liście gratulacyjnym dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski:„ …
w mateczniku talentów opery polskiej, w śląskiej kolebce swojej kariery…”
… gdzie 23 listopada 1946 roku debiutowałeś rolą Alfreda w „Traviacie” G. Verdiego i
gdzie śpiewałeś - odnosząc sukcesy - przez szereg sezonów, do 1960 roku…
Swój podwójny Jubileusz odchodziłeś więc w formule „Gali Tenorów”, która stała się
wspaniałym tłem tego wielkiego Twojego Święta!
i okazją do zaprezentowania plejady tenorów - wszystkich pokoleń - na bytomskiej
scenie operowej, od najmłodszych jak Andrzej Lampert do takiego Mistrza „ceremonii” jak
Wiesław Ochman, który całą uroczystość wspaniale, z humorem prowadził…
… z okazji Jubileuszu przygotowano wystawę: „Bogdan Paprocki w Operze Śląskiej”
- poświęconą kreacjom Jubilata na tej scenie - której uroczyste otwarcie odbyło się na chwilę
przed „Galą Tenorów”. Są tu zdjęcia zbiorowe, zdjęcia sytuacyjne, są portrety… Na każdym
zdjęciu portretowym - kolejnych kreacji - za każdym razem inne wcielenie tego samego
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człowieka…” - jak powiedział red. Tadeusz Kijonka…
Cieszę się bardzo, że jeszcze do końca tego sezonu, będę „towarzyszył” publiczności
spacerującej w czasie przerw po foyer, w mojej ukochanej Operze! Znowu miałem okazję
złożyć kwiaty pod portretem prof. Stefana Beliny-Skupiewskiego, o który domagałem się przez
prawie 40 lat, by wreszcie uczcić pamięć twórcy legendy Opery Śląskiej…
A’propos Fausta Ch. Gounoda, to ja partię Starego Fausta - w tej obecnej inscenizacji, w
reżyserii Bogdana Hussakowskiego, z premiery 4 kwietnia 1992 roku - śpiewałem, gościnnie
w Bytomiu, dwukrotnie. Pierwszy raz 12 listopada 1994 roku - w swoje 75. lecie urodzin
i 48. rocznicę debiutu na scenie Opery Śląskiej. A drugi raz 22 maja 2005 roku, kiedy to
nastąpiło otwarcie Sali Śpiewu - mojego imienia - w Operze Bytomskiej… …przypominam,
że było to ponowne otwarcie Sali. Pierwsza uroczystość miała miejsce 18 czerwca 1995 roku
i towarzyszyła obchodom 50. lecia Opery Śląskiej a potem nastąpił tragiczny pożar, który w
sierpniu 2000 roku pochłonął z częścią budynku Opery i to „moje” pomieszczenie…
U mnie w mieszkaniu wisi na ścianie, ogromne, kolorowe, oprawione, moje zdjęcie w
roli Starego Fausta z bytomskiego przedstawienia - autorstwa pana Juliusza Multarzyńskiego!
Piękna pamiątka! Oczywiście nie jedna, bo wielokrotnie zawdzięczam Panu Juliuszowi
wspaniałą fotograficzną dokumentację moich występów na różnych polskich scenach jak i z
zagranicznych wyjazdów!
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„… Nie da się ukryć, że Bogdan Paprocki jest prawdziwym fenomenem: solista
śpiewający na scenie z okazji 70. lecia swego debiutu scenicznego to ewenement na skalę
światową. Dla Bytomia jest to wydarzenie ważne podwójnie - wszak Paprocki swoją wielką
karierę rozpoczynał właśnie w Operze Śląskiej… „ - napisało „ Życie Bytomskie”.
Z okazji mojego Jubileuszu wydano - na płytach CD - historyczne, archiwalne nagranie
Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki - dokonane 15 maja 1953 roku - pod dyrekcją Jerzego
Gerta z udziałem Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie oraz solistów spektaklu
wystawionego rok wcześniej w Operze Śląskiej. Jest to unikalne nagranie! Jedyne istniejące w
Polsce nagranie Strasznego Dworu zrealizowane od pierwszej do ostatniej nuty, bez żadnych
skrótów, bez zwidowanych fragmentów. I całe szczęście, że to nagranie wreszcie ujrzało
światło dzienne! Piękny gest Opery Śląskiej w Bytomiu, która obdarowała, zaproszonych na
uroczystość gości, tym czteropłytowym albumem!
Dodajmy, że z Twoim portretem - w partii Stefana, w premierowym spektaklu
„Strasznego Dworu „ zrealizowanym na scenie Opery Śląskiej 18 stycznia 1952 roku - na
okładce!
W specjalnie na Jubileusz przygotowanym programie, red. Tadeusz Kijonka napisał
m.in.: „…Bogdan Paprocki po raz kolejny podważył prawa biologii i bezwzględnych reguł
sztuki wokalnej, gdzie tak wiele zależy od możliwości fizycznych, których granice wyznacza
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bariera wieku… Rzec można – używając terminologii sportowej, że są to w jednym i drugim
przypadku rekordy świata… na pewno nie do pobicia…”.
… ale wróćmy do samej Uroczystości… Wiesław Ochman, który Galę prowadził,
powiedział na wstępie: „…Witam bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu…Dzisiaj,
90 lat temu urodził się jeden z największych artystów operowych świata. Śpiewak, który
wywarł ogromny wpływ na nas wszystkich i będzie wywierał w dalszym ciągu. Wpływ jako
ikona wokalistyki, jako wzór doskonałości wokalnej, znakomitej interpretacji muzycznej a
także wielkich kreacji aktorskich! Szanowni Państwo, prosimy powitać! Z nami dziś Bogdan
Paprocki!...” Oddajmy jeszcze raz głos Panu Ochmanowi: „… są Anioły Stróże, które
pomagają nam w życiu. Takim Aniołem Stróżem naszego Mistrza, jest Jego wspaniała córka,
Grażyna Paprocka, którą dzisiaj gościmy...”
Ten „dobry Anioł” połączył nas ze Śląskiem, bo córka Grażyna jest rodowitą
Bytomianką. Specjalnie - na ten jeden mój Jubileuszowy Wieczór - przyjechała z Wiednia,
gdzie mieszka na stałe, córka Andrzeja Hiolskiego, Magda, z mężem, która tym sposobem
przedłużyła nasze rodzinne przyjaźnie…
To teraz krótki cytat z artykułu pana Marka Hałasia (”Życie Bytomskie” nr. 39 z
28.IX.2009): „… Na obchodzone w Bytomiu 90. urodziny Bogdan Paprocki przyjechał wraz ze
swoim „ dobrym Aniołem „ - córką jedynaczką Grażyną… W Bytomiu Paprocki mieszkał przy
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ul. Prusa 44, na trzecim piętrze. - Grażyna poleciała oblecieć „ stare kąty „- opowiada artysta.
- Kiedy wróciła, zapytałem, jak tam wygląda na Prusa. Nic się nie zmieniło - odpowiedziała.
Dalej tak samo tynk odpada”.
Zaśpiewałeś - jakże by inaczej - piękną pieśń Jana Galla „Gdybym był młodszy,
dziewczyno”… w towarzystwie czterech solistek Opery Śląskiej, które wcześniej, specjalnie dla
Ciebie, wykonały znany kiepurowski szlagier: „Tobie śpiewam tę pieśń” - wręczając Jubilatowi,
każda po białej róży…
Po koncercie, w ten wyjątkowy wieczór - przy składaniu życzeń Dostojnemu Jubilatowi
– odczytano ze sceny wiele listów gratulacyjnych… zanim zacytuję fragmenty wybranych dajmy
proszę pierwszeństwo gospodarzowi miasta, Prezydentowi Bytomia. Pan Piotr Koj w swoim
liście napisał m.in.: „… Jestem dumny z faktu, że wybitny artysta, który w swojej karierze
występował na kilkudziesięciu najważniejszych scenach polskich i zagranicznych decyduje się
obchodzić swoje benefisy właśnie w Bytomiu, miejscu, w którym zaczynał Pan swoją niezwykłą
karierę, w mieście w którym był, jest i będzie Pan zawsze owacyjnie przyjmowany…”.
Nazajutrz na internetowym blogu Pana Prezydenta Bytomia mogliśmy przeczytać m.in.: „…
To był historyczny wieczór…A wszystko z okazji niesamowitego jubileuszu: 90-lecia urodzin
i 70-lecia pracy artystycznej Bogdana Paprockiego. Mistrz jest absolutnym rekordzistą w
skali światowej…A swą wielkość udowodnił wykonując ostatni utwór wczorajszej gali, który
wszystkich wcisnął w fotele, a z oczu wielu wycisnął łzy. Miałem wielki zaszczyt i honor wręczyć
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dostojnemu jubilatowi Medal Miasta Bytomia za szczególne zasługi na polu kultury”. Dodajmy,
że oprócz Medalu, Prezydent miał dla Ciebie jeszcze jeden prezent... rzeźbę Anioła! „…
chciałem podziękować - kontynuował - za tę wiosnę, którą, jak powiedział Maestro Ochman,
mimo pierwszych dni jesieni sprowadziłeś do naszego miasta!...i przekazując tego małego
Anioła, który będzie uzupełniał tego wspaniałego Anioła, który tam siedzi na balkonie, myślę, że
będzie czuwał także nad Tobą!”.
…i w tym miejscu pozwalam sobie na „małą korektę”, bo Maestro Ochman nie
powiedział tego a zaśpiewał! - podczas swojego wokalnego występu ostatnia zwrotka pieśni,
w Jego wykonaniu brzmiała: „… W Bytomiu zakwitły znów drzewa i zieleń wokoło nam trwa
Paprocki dziś zaśpiewa i wiosna powróci! O tak!”
Ze sceny płynęły słowa pełne ciepła i wdzięczności…Przedstawiciele władz województwa,
instytucje kultury, przyjaciele wręczali Jubilatowi kwiaty i składali życzenia….
… jako pierwszy, oczywiście, złożył Ci życzenia dyrektor Opery Śląskiej, Tadeusz Serafin:
„… Jesteśmy szczególnie zaszczyceni, że artystycznie urodził się na tej scenie, pozostał Jej
wierny i tak ją ukochał! Dziękujemy za to Panie Bogdanie! Drogi Mistrzu, jest Pan fenomenem
w skali światowej! Można by wymieniać bardzo wiele zaszczytów, zasług, ale nie wypada, bo
wszyscy o tym wiedzą! My tutaj w Operze Śląskiej cieszymy się z tego, że często u nas bywasz,
że jesteś związany z naszym teatrem i tym się szczycimy! Gratuluję bardzo serdecznie, w
imieniu nas wszystkich, tego wspaniałego Jubileuszu i życzę od serca…dużo zdrowia, wszelkiej
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pomyślności, no i tej niespożytej, magicznej, energii życiowej!”
Nadeszło bardzo wiele, pełnych niezwykle ciepłych słów, listów, gratulacji i
telegramów... wybacz więc, ale zmuszona byłam do dokonania pewnych skrótów…
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, który objął Honorowy
Patronat nad Uroczystościami, niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach - w
związku z inauguracją Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie - przygotował jednak na tę
okoliczność list, który odczytała w Jego imieniu, Pani Magdalena Sowińska a w którym
napisał m.in. : „…Ze wzruszeniem kieruję do Pana słowa szacunku i wielkiego uznania za
wzbogacanie polskiej kultury kreacjami muzycznymi, które zostaną głęboko w pamięci…W tym
uroczystym dniu, pragnę złożyć moje serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania za
krzewienie najpiękniejszych wartości w sztuce operowej oraz wytrwałą pracę na rzecz promocji
polskiej kultury…”
Prezydent, Twojego rodzinnego Miasta Torunia, pan Michał Zaleski napisał m.in.: „…
Pana śpiew zapadł w duszę i pamięć wielu spośród słuchaczy i miłośników sztuki operowej. …
Chlubą dla Torunia, dla środowiska muzycznego i całego narodu jest mieć Artystę tak wielkiego
formatu. Maestro! - chylimy przed Panem czoła!”.
Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski w imieniu swoim i mieszkańców
regionu, napisał m.in.: „…Niezwykły fenomen Pańskiego życia - prawdziwie spełnionego,
obfitującego w twórcze inspiracje, wyzwania i sukcesy jest z pewnością godny szacunku
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i upamiętnienia…łączy Pan talent i kulturę muzyczną, ze świadomą techniką i kunsztem
wokalnym… Jest Pan wzorem do naśladowania dla młodych zaś ta niezwykła kariera już dziś
wpisana jest trwale w historię największych dokonań operowych naszych czasów….”.
Prezydent Miasta Katowice, Piotr Uszok - osobiście przybyły na tę Uroczystość powiedział ze sceny m.in.: „… Dzięki Panu przez lata poznawaliśmy to co najpiękniejsze w
rodzimej i światowej muzyce …Opera jest unikalną syntezą sztuk, a więc arcytrudną dziedziną.
Tym bardziej więc chylimy czoła przed Pana wspaniałym artyzmem, niezwykłym kunsztem
oraz niepowtarzalnymi interpretacjami dzieł, które wymagają od wykonawcy prawdziwego
muzycznego wtajemniczenia…”.
Dyrektor Bogusław Nowak przekazał wyrazy uznania i najserdeczniejsze gratulacje, w
imieniu Zespołu Opery Krakowskiej: „…Pańska biografia artystyczna będąc pasmem sukcesów
stała się legendą co dane jest tylko wyjątkowym artystom…Pana głos zachwycał szlachetnością
brzmienia, imponowało mistrzowskie opanowanie techniki, budził podziw wyjątkowy dar
ekspresji. Przejmujące kreacje w Pana wykonaniu stanowią do dziś przykład dla kolejnych
pokoleń śpiewaków… Wraz z podziękowaniami za kunszt i siłę talentu, jakimi nas Pan obdarza,
proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia do następnego jubileuszu stu lat!”
W imieniu całej społeczności Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach - rektor, prof. Tomasz Miczka: „…Cała muzyczna Polska świętuje dzisiaj niezwykły
Jubileusz niezwykłego człowieka. Pana dokonania artystyczne wystarczyłyby na kilka bogatych
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życiorysów…Długoletnie związki ze Śląskiem, z Operą Śląską pozwalają stwierdzić, że w
muzycznej historii naszego regionu jest Pan - Dostojny Jubilacie, jedną z jego najwybitniejszych
postaci, Ikoną tej właśnie bytomskiej sceny…Niech wolno mi będzie życzyć wielu dalszych lat
spędzonych w zdrowiu i poczuciu ogromnej satysfakcji z tak imponującego dorobku.”.
Dyrektor Artystyczny Filharmonii Śląskiej w Katowicach, Mirosław Jacek Błaszczyk w
imieniu dyrektor Grażyny Szymborskiej i całej filharmonicznej rodziny: „ Mistrzu ukochany,
tragiczny los odwołał Pana wczorajszy spektakl, zaplanowany dokładnie w 90. Pańskie
urodziny. To jak sądzę sygnał, że setka na scenie - gwarantowana. Już się cieszymy… Mistrzu
- dziękujemy, że z nami jesteś… Bóg dał Panu wspaniały głos i talent, ale to już tylko Pan
żadnego z nich nie zniszczył, a ciężką pracą rozwinął. Pan sam, a nie tylko Pańskie dokonania,
stał się przez to wartością polskiej kultury. To tylko historia sprawiła, że świat o tym nie wie, jak
wielką wartością kultury człowieczej jest Bogdan Paprocki. Nasze wewnętrzne bogactwo jest
tym większe, że to nam dane było żyć w Pana blasku. Po milion kroć – dziękujemy. Zachowaj,
Dostojny Jubilacie, radość życia, tak jak udało się Panu zachować blask głosu…”.
Dyrektor Ewa Michnik - wraz z zespołem Opery Wrocławskiej - napisała w liście,
odczytanym ze sceny, przez swojego przedstawiciela, m.in.: „… Pana pasja i miłość do muzyki
sprawiły, że zawsze stawiał Pan przed sobą najwyższe wymagania i ambitne cele, stając się
wzorem dla młodych śpiewaków. Dzięki Pana talentowi i wytężonej pracy polscy i zagraniczni
melomani mogli przeżywać wspaniałe chwile, słuchając brawurowo wykonywanej przez Pana
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partii Stefana w „ Strasznym Dworze „ oraz licznych partii tenorowych…”.
Od dyrektora Filharmonii Narodowej w Warszawie nadszedł list: „Czcigodny
Jubilacie! Bliski Naszym Sercom Wspaniały Artysto!…Tak długa, wciąż trwająca kariera budzi
niesłychane uznanie i podziw. 70 lat na scenie, nieustannie w wybornej formie - to wspaniały
precedens w skali światowej! Pańskie niezapomniane kreacje w wielkim repertuarze operowym,
szczególnie zaś - w najbliższym Panu i nam wszystkim - polskim, trwale zapisały się na kartach
historii polskiego wykonawstwa muzycznego…Żałuję, że moje wcześniejsze zobowiązania nie
pozwolą mi na udział w jubileuszowych uroczystościach. Życzę Panu dalszych lat w zdrowiu
i kolejnych niezapomnianych spotkań z wielbicielami Pańskiego talentu. Łączę wyrazy
głębokiego szacunku - Antoni Wit”.
Życzenia płynęły i płynęły…od Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków z prezesem
Antonim Wicherkiem, od Joanny Wnuk-Nazarowej i Zespołu Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach, od prezesa Związku Artystów Scen Polskich, Krzysztofa
Kumora…
…pozwól, że na zakończenie tych laudacji, przytoczę jeszcze list prywatny od
Andrzeja Saciuka: „…Drogi Bogdanie, w dniu Twego nieporównywalnego Jubileuszu, przyjmij
ode mnie wyrazy najgłębszego podziwu dla Twojej sztuki wokalnej oraz uszanowania za to, że
byłeś, jesteś i będziesz dla mnie wzorem bezkompromisowej, a obiektywnej postawy, w ocenie
śpiewaczej społeczności. Za radość słuchania Ciebie - śpiewaka, za wzór do naśladowania
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Ciebie - człowieka, łączę do życzeń moje najserdeczniejsze podziękowania - Twój Andrzej
Saciuk” .
Jest to kolega z moich czasów w Operze Śląskiej, świetny bas - mieszkający za granicą
- który pamięta o mnie, stale ze mną koresponduje i często telefonuje…
…a potem - zanim jeszcze zabrałeś głos - ze sceny i widowni zabrzmiało gremialnie,
zaintonowane przez dyrektora Tadeusza Serafina, „200 lat!”.
… i wreszcie „ dopuszczono „ do głosu Jubilata!:
„…żeby nikogo nie pominąć składam tak serdeczne, globalne podziękowania! płynące z naprawdę mojego gorącego serca, co prawda nie młodego już, ale wzruszonego i „
przytłoczonego” tym dzisiejszym wieczorem… Dziś wieczorem miałem 40 lat!...tak mi się
wydawało…Ci koledzy, którzy tu śpiewali, jak te wszystkie wspomnienia napływały...a to
niestety ta czterdziestka to już się podwoiła i to jeszcze z hakiem…Dziękuję, dziękuję i jeszcze
raz dziękuję… Za te „200 lat” nie dziękuje, bo nie jestem pewien czy to się uda…”
…z niezmiennym poczuciem humoru, zauważył Jubilat!
Następnego dnia - po Gali Tenorów - 24 września, Opera Bytomska przygotowała
dla melomanów nie lada prezent organizując Twoje spotkanie z publicznością, w Sali
Koncertowej im. Adama Didura, zatytułowane „Przez życie i sceny”, które prowadził redaktor
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Tadeusz Kijonka - a rozpoczynając je powiedział: „Szanowni Państwo, mamy świadomość,
że uczestniczymy w wydarzeniu wyjątkowym! Wydarzeniu, które się nie powtórzy, dlatego,
że nigdy dotąd nie było podobnego przypadku w dziejach sztuki wokalnej i sceny operowej.
Jeszcze nigdy, nigdy nie zdarzyło się, żeby Artysta, który ma 90 lat - plus dzień jeden, w tej
chwili! (śmiech!) - był artystą czynnym, który pojawia się na scenie, pojawia się na estradach
koncertowych, i żeby mógł dowieść, że 70 lat temu rozpoczęła się Jego działalność artystyczna,
wkrótce potem kariera wokalna. Jeden, jedyny człowiek tego dokonał…to Bogdan Paprocki!
Przeżywamy więc ten Jubileusz podwójnie, z wielką radością, że jest pośród nas ale i z
satysfakcją, że w dużym stopniu ta kariera związana jest z tym miastem i z tym teatrem…”.
Przez dwie godziny, z niezwykłą swadą i humorem opowiadałeś o swoim barwnym i
długim życiu oraz swojej „ przygodzie „ ze śpiewem. Zabrzmiały też niezapomniane arie w
Twoim wykonaniu – odtworzone z historycznych nagrań…
Mogliśmy prześledzić Twoją drogę artystyczną a także Twoje przeżycia, historyczne
uwarunkowania, które zostały wpisane w Twoje pokolenie, atmosferę domu… bo jak powiedział
red. T. Kijonka:
„… to ważne co się w sobie nosi, co kto w sobie ma, żeby potem odpowiedzieć głosem!...”
W „Ruchu Muzycznym” (nr. 21 z 18 października 2009, str.4) ukazał się artykuł
„Niezwykły jubileusz wielkiego śpiewaka” - gdzie pisząc o Twoim święcie, autor („kryjący
się” pod podpisem: (k)) niezwykle trafnie zauważa: „…Z tej okazji jego macierzysty
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teatr, Opera Śląska, urządził wspaniałą uroczystość, dając przykład, jak powinno się
czcić zasłużonych artystów, którzy najlepsze lata swej kariery danemu teatrowi poświęcili
(doświadczenia innych placówek kulturalnych bywają w tej dziedzinie mniej budujące)…”.
…i ponownie cytat z powyższego artykułu: „...Otrzymaliśmy tu jeszcze jeden dowód niezwykłej
żywotności artysty, który - przypomnijmy - niespełna dwa lata temu z okazji 150-lecia
warszawskiej premiery „Halki” wystąpił z powodzeniem na scenie stołecznego Teatru Wielkiego
jako Jontek w III akcie opery…” .
…przypomnijmy, że ten fakt miał miejsce dokładnie 4 stycznia 2008 roku.
-… mogę powiedzieć co mi się z rocznicami Halki udało a co nie: na 50. lecie Halki nie
zdążyłem… na 100. lecie Halki śpiewałem! Na 150. lecie prapremiery Halki też śpiewałem!
…a na 200. lecie znów nie zdążę (śmiech!)…
To podsumujmy: od czego zależy długie życie i tak piękna kariera?
Przede wszystkim jak już się śpiewa to trzeba wiedzieć o czym się śpiewa. Śpiewać
żywiołowo ale umieć tak dysponować głosem, żeby to nie zaszkodziło. Głosem trzeba wyrazić
wszystko to co niektórzy teraz chcą wyrazić rękami… Trzeba mieć serce do śpiewu, szanować
swoje zdrowie a najważniejsze to mieć dystans do samego siebie i dużo upragnionego
szczęścia! To jest tak niepewny zawód…moment jeden, drugi, i już po karierze...
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Po obchodach Jubileuszowych ukazał się, w „Życiu Bytomskim” (nr.39 z 28.09.2009
roku) artykuł Pana Marcina Hałasia „Człowiek, który jest legendą”. Tytuł mówi sam za siebie,
bo rzeczywiście w historii naszej opery powojennej nie ma drugiej legendy tak wielkiej i marki
tak rozpoznawalnej. „Capo di tutti capi” - mówiąc z włoska. Taki „Ojciec chrzestny” wielu
pokoleń tenorów! W czerwcu - w Poznaniu, w sierpniu - w Kudowie i Wałbrzychu śpiewałeś
z najmłodszymi polskimi tenorami. I jak zauważył, prowadzący koncerty, Sławomir Pietras
dzieliło was, ba! tylko…70 lat!
Śpiewałem dla trzech pokoleń słuchaczy i z trzema pokoleniami tenorów…
Na wielu zdjęciach pojawiasz się w towarzystwie Sylwestra Kosteckiego…
Nasza znajomość zaczęła się w 1988 roku podczas Konkursu Wokalnego im. Jana
Kiepury w Krynicy. Ja byłem „groźnym” jurorem - Honorowym Przewodniczącym Jury był
sławny tenor Giuseppe di Stefano - i wówczas przyznaliśmy nagrodę dla najlepszego tenora
Konkursu właśnie panu Kosteckiemu. Zresztą nasz werdykt był zgodny z opinią słuchaczy,
bo otrzymał wówczas także nagrodę publiczności. Śledząc Jego piękną karierę artystyczną
doskonale znam Jego dokonania i bardzo cieszę się z Jego osiągnięć wokalnych. Od kilkunastu
lat spotykamy się już razem na różnych koncertach w ramach Turnieju Tenorów, co w
konsekwencji przyczyniło się do zaprzyjaźnienia się. Ponieważ jest pełnym serdeczności,
niezwykle uczynnym kolegą, od lat zabiera mnie swoim samochodem na Festiwal
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Moniuszkowski do Kudowy - i tu mogłem się przekonać, że to nie tylko wspaniały kolega i
wspaniały tenor ale również znakomity kierowca! Przyznałem mu tytuł: „Caruso kierownicy”!
Tomasz Raczek napisał w swoich wspomnieniach o Zygmuncie Kałużyńskim: „…
Zygmunt był w klasie najlepszy z muzyki. Miał ucho. Natychmiast słyszał kto ma talent a
kto fałszuje. To on odkrył, że jego szkolny kolega ma głos jak mało kto. Tuż po mutacji stało
się jasne, że tenor tak czysty i dźwięczny jak dzwon. Namawiał go: „Bohdan, idź do szkoły
muzycznej, powinieneś śpiewać ”. Zdobył nuty, nauczył Bohdana paru utworów, sam mu
akompaniował i wreszcie wypchnął go na egzamin. „Gdyby nie Zyzio nigdy bym się na to
nie zdecydował, nie zostałbym śpiewakiem” - powiedział mi prawie osiemdziesiąt lat później
Bohdan Paprocki, wielki polski śpiewak, którego głos całe lata był dla mnie symbolem wokalnej
doskonałości. Paprocki wyznał mi to tuż przed pogrzebem Zygmunta. Przyjechał specjalnie
wcześniej, żeby umówić się z siostrą akompaniującą na chórze w Kościele i zaśpiewać dla
przyjaciela po raz ostatni. „Zyzio miał ucho, panie Tomku, czuł muzykę jak mało kto!...”.
Czas leci szybko, właśnie - 30 września 2009 - minęła już 5. rocznica śmierci Zygmunta,
który właściwie był jedynym sprawcą, że się zająłem śpiewem na serio. To On właśnie
sprezentował mi pierwsze wyciągi operowe Traviaty i Cyrulika…
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Jeżeli jesteśmy przy początku Twojej kariery to w Internecie natrafiłam na ciekawostkę! W
bazie Twojej Kariery teatralnej jako pierwsza pozycja figuruje: „Powitanie bzów!... Brok B.,
Gozdawa Z., Stępień W- reż. Bronisław Brok. Teatr Domu Żołnierza - Lublin; premiera: 24
kwiecień 1946 rok postać, którą kreujesz to… Cowboy 1.
Ponieważ odbywały się w Domu Żołnierza w Lublinie liczne koncerty i różne „składane”
wieczory artystyczne, ja też brałem w nich udział… Mój początek kariery amatorskiej scenicznej, odbył się w roku 1934, w dramacie „Hiob” autorstwa Profesora Bieszka, fanatyka
antyku - uczył mnie języka greckiego. Ja z dwoma kolegami graliśmy wówczas urwisów, którzy
wyśmiewali się i dokuczali Hiobowi. Występowaliśmy w Chojnicach i Tucholi, celem zebrania
funduszów na letnie obozy harcerskie…
W maju tego roku, red. Maria Nockowska, dla Pierwszego Programu Telewizji Polskiej
zarejestrowała Twoje wspomnienia do cyklu „Notacje”. Wkrótce więc będzie można posłuchać
odcinkowej wersji Twoich opowieści na antenie ogólnopolskiej Telewizji. Szkoda tylko wielka,
że Telewizji „nie udało się utrafić” z edycją - zmontowanych już programów - akurat w
odpowiednie, Twoje Jubileuszowe, wrześniowe dni…
Prezydenci się zmieniali, premierzy się zmieniali, ustrój upadł… a Ty ciągle w obiegu!
Bo natura była dla mnie tak bardzo łaskawa i przy mojej pomocy potrafiłem zachować
głos o którym mówią, że ma młodzieńcze brzmienie…
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Zacytujmy, proszę, w tym miejscu, fragmenty felietonu Sławomira Pietrasa „Skarby
Polski północnej” - z cyklu: „Wejście dla Artystów” ( Tygodnik ”Angora” nr. 31 z 2 sierpnia
2009 roku): „… Nigdy nie dał się skusić propozycjami zagranicznymi, które mogłyby odciąć
jego toruńsko-chojnicko-lubelskie korzenie z młodości, a potem bytomskie i warszawskie
trwanie na wyżynach operowej sztuki… Przez te wszystkie lata pięknej, mądrej, arcypolskiej
kariery był bezkompromisowy, prawdomówny i zawsze odważny…”. Dyrektor Sławomir Pietras
stwierdza, że po uroczystościach 90. lecia urodzin: „… tak wielkiego śpiewaka, tak niezwykłego
artysty i tak wybitnego Polaka…zaczniemy przygotowywać 100-lecie pełnej formy artystycznej
światowego rekordzisty… Stara prawda operowa mówi, że najpiękniejsze, słoneczne, złote i
gorące głosy rodzą się na Południu, w Italii, Grecji, Francji i Hiszpanii. U nas - jak zwykle
- jest odwrotnie. …największy polski tenor pochodzi z Torunia…a więc - na przekór starym
prawdom operowym - z północy”.
… a jak się czuje „Skarb Polski północnej”?
Co prawda urodziłem się w Toruniu, ale nie konkuruję z Kopernikiem! (śmiech)
W końcu jednak doczekałem się takiego wieku, że od lat jestem żywą, śpiewającą reklamą
toruńskich pierników! (śmiech)
A teraz trochę „statystyki”:
w Operze Bytomskiej występowałeś w latach 1946-1960 - czyli 14 sezonów
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z Operą Warszawską, później Teatrem Wielkim - Operą Narodowa jesteś, ciągle czynnie
związany od 1957 roku! - czyli 52 sezony!
Należy przypomnieć, że solistą Opery Śląskiej byłeś do roku 1960 a od 1957 roku także
solistą Opery Warszawskiej - czyli 3 lata śpiewałeś jednocześnie na obu scenach!
…było nie było, za miesiąc: 23 listopada 2009 nastąpi 63. rocznica Twojego debiutu
operowego! I powtórzmy: dotychczas wystąpiłeś w 2.819 przedstawieniach operowych!!! Do
takiej sumy! - którą zgromadziłeś na swoim koncie, trzeba by ustanowić specjalny Bank!
… i „na deser” naszej rozmowy zacytujmy - ponownie fragment listu gratulacyjnego
dyrektora Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Waldemara Dąbrowskiego: „…
W uznaniu Pana niezwykłego talentu i wspaniałych osiągnięć artystycznych, w imieniu Opery
Narodowej podjąłem decyzję uwiecznienia Pańskich zasług dla kultury narodowej. Na nasze
zamówienie, wybitny polski rzeźbiarz, prof. Adam Myjak zakończył pracę nad Pana popiersiem,
które już wkrótce witać będzie każdego wieczoru naszą publiczność w foyer wejściowym Teatru
Wielkiego. Jeszcze w tym roku zaproszę Pana na oficjalne odsłonięcie tej rzeźby. Stanie się
ona widomym śladem hołdu nas współczesnych, składanego Pierwszemu Tenorowi powojennej
Rzeczypospolitej…”.
- a ja dodaję, że moje popiersie będzie w doborowym towarzystwie - popiersi moich
przyjaciół, Andrzeja Hiolskiego i Bernarda Ładysza… …i tym samym, tak we trójkę
będziemy”strażnikami „Opery Narodowej”!
… Tegoroczne, niepowtarzalne Jubileuszowe Wieczory, na zawsze zapiszą się w pamięci
nas wszystkich! Te dwa dni były dla nas, publiczności, melomanów, Twoich wielbicieli,
niezwykłym przeżyciem nie tylko artystycznym ale i duchowym! I życzę Ci - jak pięknie
powiedział ze sceny Opery Śląskiej jej dyrektor Tadeusz Serafin - „… tej niespożytej, magicznej
energii życiowej!” a ja dodaję: na długie, długie lata!! I dziękuję Ci za to wszystko, co już dla
nas wyśpiewałeś i za to co ciągle wyśpiewujesz i wyśpiewywać będziesz!
Ad Multos Annos! Maestro!
Październik 2009 rok
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