
WSPOMNIENIE O PRZYJACIELU.

Bernard Czaplicki był wyjątkową osobowością w szeregu emigracyjnych 
indywidualności. Major Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej ur. 23 listopada 
1910 roku w Katowicach.
Magister Prawa i Ekonomii, wychowanek Instytutu Muzycznego w Katowicach, 
Asystent Uniwersytetu Poznańskiego. Znany i popularny pianista i akompania- 
tor. Były Prezes Związku Artystów Scen Polskich Za Granicą.

lo  lat upłynęło od jego śmierci. Pamiętam, przygotowywaliśmy “Fircyka w 
zalotach” Zabłockiego, gdy otrzymałam telefon od Jego syna, że Bemrd nie 
żyje- stało sie to nagle. Ślązak z “krwi i kości” wielki patriota, wspaniały 
mąż i nadzwyczajny ojciec, genialny akompaniator i najcudowniejszy przyja
ciel. Poznałam go w zabawnych okolicznościach.

Jak wszyscy w tamtych ciężkich dla nas latach borykania się w emigra
cyjnych kłopotach, pracować musieliśmy tam gdzie można było. Tak więc 
weszłam do sklepu w którym naprawiali torebki, zwykle damskie torebeczki. 
Poprosiłam obsługującego mnie Pana o naprawę mojej i oto aby tę naprawę 
wykonać jak najprędzej - dobrze odpowiedział - będzie jutro. Porozmawialiśmy 
chwilę po angielsku i wyszłam ze sklepu. Natychmiast zapomniałam, że to ma 
być następnego dnia, że to torebka itd, itd... Po kilku dniach przyszłam do 
“Ogniska Polskiego”, przywitałam sie z przyjaciółmi i słyszę, jak ktoś gra na 
fortepianie a ponieważ był to Straus “Nad pięknym modrym Dunajem” muzy
ka zwróciła moją uwagę na grającego w pięknym białym smokingu przysto
jnego Pana, który mi się ukłonił i uśmiechnął, odklonilam się z pytaniem: 
czy my się znamy? Tak, tak! - odpowiedział Gentelman w białym smokingu - 
Pani torebka jest gotowa już od tygodnia. W tym przypadku “małej damskiej 
torebeczki” odnalazłam jednego z największych moich przyjaciół w życiu. 
Prawnik, adwokat, ekonomista, muzyk, żołnierz człowiek oddany teatrowi. Był 
akampaniatorem i korepetytorem znakomitego “Chóru Wojska Polskiego” Przez 
lata naszej przyjaźni rozpoznałam w nim człowieka wielkiej szlachetności, 
dobroci, życzliwości i koleżeńskości. Jemu zawdzięczam szereg moich 
sukcesów. Miałam wielkie szczęście - gdyż stał się moim stałym akompania- 
torem. Współpracował ze wszystkimi istniejącymi w tamtych czasach teatrami 
takimi jak: Teatr Hemara , Ref-rena, Budzyńskiego, Kiersnowskiego.
Akompaniował wszystkim atystom, również i tym z zagranicy, był wszędzie tam 
gdzie potrzebowano naprawdę dobrego muzyka. Jego szczery prominny 
uśmiech zdobywał widownię , był ulubieńcem publiczności. Był przykładem 
jak można pogozić życie artystyczne, ze szcęśliwym życiem rodzinnym. 
Uwielbiał Operę i Strausa, stając sie mistrzem w interpretacji wiedeńskich wal
ców. Nigdy nie zapominał o potrzebach polskiej kultuty artystycznej na 
Obczyźnie. Za swoje wieloletnie prace odznaczony został Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym 
Medalem Kongresu Kultury Polskiej na Emigracji, Złotą Odznaką Kombatantów 
Polskich, Złotą Odznaką Stowarzyszenia Lotników Polskich i wieloma medala
mi polskimi i zagranicznymi. Minęło już 10 lat a my Twoi przyjaciele wspom
inamy cię z rozrzewnieniem tak, jak byś był z nami jeszcze wczoraj. A może 
to było wczoraj?

Irena Delmar


