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ogusław Morka, solista Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej i Teatru Muzycznego ROMA, jest 
chyba najbardziej rozpoznawalnym i najbar-
dziej modnym śpiewakiem-tenorem operowym 

i operetkowym w Polsce. I mimo że opera to sztuka 
dość elitarna, stara się ją przybliżyć swoim odbiorcom, 
przy okazji okraszając koncerty szlagierami operetko-
wymi i musicalowymi oraz przebojami gwiazd estrady. 
Jego koncert to niezapomniane przeżycie. Wiedzą o tym 
melomani nie tylko w Polsce, ale też za granicą, gdzie 
często występuje. A w przerwie między koncertami zgo-
dził się na rozmowę dla naszego dwutygodnika.

Magazyn PP: Czy pisze Pan listy?
Bogusław Morka: Nie piszę ich tak dużo, jak kiedyś, 
ale staram się: ważne rzeczy zapisuję i przesyłam.

Do kogo są to listy?
– Część wysyłam jako firma do moich – nazwijmy ich 
– kontrahentów. Są to listy, ale też kartki świąteczne 

czy pocztówki z zagranicy, gdzie jeżdżę na koncerty. 
Wysyłam też listy do rodziny, do moich przyjaciół, do 
bliskich mi ludzi.

Na Pana stronie internetowej nie ma adresu kore-
spondencyjnego. Czy dostaje Pan listy?
– Dostaję w ogóle mnóstwo listów. Gdybym chciał 
wszystkie zatrzymywać, trzeba byłoby wynająć od-
rębne pomieszczenie, tylko na magazyn listów. Są 
to w znakomitej większości listy od moich wielbicieli, 
a właściwie od wielbicieli mojego głosu. Ludzie dzięku-
ją mi za wspaniałe występy, za to, że dostarczyłem im 
miłych wrażeń i przeżyć. To jest bardzo sympatyczne, 
że sięgają po pióro i papeterię, by wyrazić te wszystkie 
uczucia. Mam całą stertę takich sympatycznych listów, 
których się nie pozbyłem.

A czy jakiś list szczególnie utkwił Panu w pamięci?
– O, i tu mnie Pani zaskoczyła. Chyba się nie przygoto-
wałem. Muszę się chwilkę zastanowić… Mam! Byłem 
kiedyś na koncertach na Wyspach Alandzkich. Kon-
certowałem tam z takim szwedzkim big bandem. To 
było wieki temu. Pewnego dnia otrzymałem list. Jego 
adresatem był kolega z tego właśnie big bandu. Oka-
zało się, że zupełnie przypadkiem trafił na jakąś stro-
nę internetową i przeczytał o moich koncertach. Pisał, 
że się bardzo cieszy, że moja kariera tak się rozwinęła. 
Bardzo sympatycznie wypowiadał się o moim głosie. 
Wspominał nasze wspólne koncerty, kiedy jeszcze nie 
byłem w Polsce popularny. List był bardzo sympatycz-
ny, ale nie to w nim jest najbardziej warte uwagi. Otóż 
przyszedł on do mnie 20 lat po naszych koncertach 
na Wyspach Alandzkich! Dwadzieścia lat minęło, a ten 
człowiek napisał do mnie list! Jak zdobył adres? Nie 
mam pojęcia. Grunt, że to było chyba największe za-
skoczenie w moim życiu.

Oprócz tego szczególnego listu, ma Pan jakieś swoje 
ulubione, które Pan skrzętnie przechowuje?
– Oczywiście. Chyba każdy człowiek od czasu do cza-
su ma potrzebę spojrzenia w przeszłość. I pewnie każdy 
przechowuje takie wspomnienia. To miłe, móc pewne-
go dnia usiąść w fotelu, wyjąć te listy, kartki, fotografie 
i powspominać zazwyczaj dobre czasy, bo przecież im 
człowiek był młodszy, tym czasy dla niego subiektywnie 
lepsze. Kiedy czytam ten list od kolegi sprzed dwudzie-
stu lat, przypominam sobie wszystko: jak chodziliśmy do 
kawiarni na kawkę, jak piliśmy piwo. On uwielbiał piwo 
i często chodziliśmy do pubu. I jaki był do mnie podobny 
– chodzi mi o powierzchowność. Wszyscy dziwili się, że 
ja jestem Polakiem, on Szwedem, a jesteśmy do siebie 
tacy podobni. Tyle różnych wspomnień przywodzi na myśl 
stara koperta z listem w środku.

A czy Pan chodzi na pocztę?
– Jasne. I to bardzo często. Mam zawsze dużo, dużo 
rzeczy do wysłania. Przede wszystkim jako firma wysy-
łamy mnóstwo moich płyt, plakatów i innych gadżetów. 
Wysyłam autografy, listy. Na poczcie jestem niemal co-
dziennie. I panie z pewnością mnie znają.

Twierdzi, że na Poczcie Polskiej nigdy się jeszcze nie zawiódł, 
a korzysta z niej często. I chociaż w jego repertuarze nie ma 
raczej piosenek o listach – w ogóle nie ma piosenek, raczej 
są arie czy pieśni – to chętnie zaśpiewałby dla pocztowców. 
Bogusław Morka, pierwszy tenor rzeczypospolitej, 
jak nazywają go niektórzy, zgodził się porozmawiać z nami 
o listach, Poczcie i przesyłkach

Który to jest urząd?
– Moja poczta mieści się w Markach przy ulicy Spor-
towej 1. I muszę pochwalić panie, które tam pracują. 
Są zawsze bardzo miłe i usłużne.

Może dlatego korzysta Pan z usług Poczty Polskiej?
– Nie wiem. Korzystałem też z innych firm – nazwijmy je: 
pocztowymi. Ale muszę szczerze powiedzieć, że w więk-
szości przypadków bardzo się na nich zawiodłem i na-
wet miałem z tego tytułu nieprzyjemności. Poczta Polska 
nigdy mnie nie zawiodła i mam do niej ogromne zaufa-
nie. Wiem, że gdy powierzam przesyłkę w ręce Poczty 
Polskiej, jest ona bezpieczna. Nigdy nie przytrafiło mi się 
nic przykrego w kontaktach z Pocztą. Martwię się tylko, 
że zmiany na rynku pocztowym są tak wielkie, że ludzie 
związani nawet całe życie z Pocztą teraz nie mogą się 
w niej odnaleźć.

Zna Pan swojego listonosza?
– Listonoszkę. Znam, oczywiście. Niestety nie po imie-
niu i nazwisku, ale z widzenia znamy się bardzo dobrze. 
Pani często przynosi nam przesyłki polecone do miesz-
kania. Czasem dzwoni przez domofon, że dzisiaj akurat 
niczego nie ma. Szkoda, że się tak dobrze nie znamy.

Takie czasy…
– Właśnie chciałem to powiedzieć. Kiedyś, gdy jako 
młody chłopak mieszkałem jeszcze w swojej rodzinnej 
wsi Rząśnik koło Pułtuska, listy przynosił nam bardzo 
zaprzyjaźniony ze wszystkimi listonosz – pan Stanisław 
Gronkiewicz. Znaliśmy go wszyscy, a on nas. I tak so-
bie myślę, że w mieście jest się po prostu bardziej ano-
nimowym. Nie ma też czasu na takie znajomości jak na 
wsi. A w Rząśniku… piękne lasy, Puszcza Biała, spokój. 
Jest czas na porozmawianie z listonoszem. Przynajm-
niej, kiedy tam mieszkałem, tak było.

A czego życzyłby Pan pocztowcom?
– Zanim o tym powiem, chciałbym powiedzieć jeszcze 
kilka luźnych myśli na temat Poczty. Przede wszystkim 
tak sobie myślę, że dzisiaj zdominowały nas kompute-
ry. Miały wszystko usprawnić, a okazuje się, że jest ina- 
czej. Na poczcie także tworzą się większe kolejki, niż 
były kiedyś. Panie w okienkach starają się, jak mogą, 
ale wiadomo: wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Czasa-
mi kogoś coś boli, czasem ma gorszy dzień, bo otrzy-
mał jakąś niepokojącą wiadomość i tworzą się spięcia. 
Zresztą z obu stron. Czasem klienci są w złym nastroju, 
czasem pracownicy Poczty. Ale ja przyznam, że nigdy 
nie zostałem źle potraktowany.

Bo Pan jest gwiazdą!
– Nie sądzę, by wszystkie panie na poczcie kojarzyły, 
że jestem śpiewakiem. Programy w telewizji, które do-
tyczą opery, operetki, są zazwyczaj emitowane w póź-
nych godzinach nocnych. Myślę, że raczej nie traktują 
mnie dobrze ze względu na mój zawód.

Teraz już wszyscy pocztowcy będą o Panu wiedzieli…
– Jeśli przeczytają ten wywiad, to pewnie tak. A jeśli 

nie… Mogę rozwiesić na każdej poczcie plakat: Bogu-
sław Morka zaprasza na koncerty! (śmiech).

No, na takie sprawy trzeba byłoby chyba specjalnych 
zezwoleń…
– Tak, tak. To był żart. Ale przy kolejnym jubileuszu 
Poczty Polskiej mogę zaśpiewać koncert. Zrobilibyśmy 
wielką galę. Ja wystąpiłbym w stroju listonosza, z wiel-
ką torbą. Mógłbym rozdawać jakieś specjalne listy… To 
mógłby być fajny koncert… Rozmarzyłem się.

Może kierownictwo Poczty Polskiej podchwyci ten po-
mysł. Z pewnością dyrekcja przeczyta ten wywiad.
– Hmm… To teraz mam tremę.

A wracając do życzeń dla pocztowców...
– Życzę wszystkim dużo siły. Jest ona potrzebna, by 
mieć wytrzymałość w tej niełatwej pracy i niełatwym dla 
Poczty czasie. I zapraszam na moje koncerty. W Warsza-
wie najbliższy prawdopodobnie 14 lutego – w Walentyn-
ki. A teraz koncertuję w Polsce: Bielsko-Biała, Gdańsk, 
Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków. A ponieważ pocz-
towcy są w całej Polsce, to serdecznie zapraszam na 
spotkanie ze mną. Będzie mi bardzo przyjemnie gościć 
państwa na koncercie. I szczęśliwego Nowego Roku!

Rozmawiała: Katarzyna Robaczewska

Mam do Poczty 
Polskiej zaufanie
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