Bogna Sokorska (ur. 6 kwietnia 1927r w Warszawie,

zm. 10 maja 2002r w Warszawie), polska śpiewaczka (sopran koloraturowy).
Mieszkała w Piastowie od początku lat 30., najpierw przy ul. Styki, następnie
Brandta. Mieszkańcy pamiętają Ją także ze spacerów, wraz z mężem Jerzym,
po piastowskim targowisku, zawsze uśmiechniętą i spontanicznie
odpowiadającą na powitania i pozdrowienia.
Honorowe Obywatelstwo Miasta Piastowa otrzymała w 1997 r.

Opracowanie:

Na podstawie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogna_Sokorska
www.sokorskiej.pl

Rodzice życzyli sobie, aby została krawcową. Na naukę śpiewu
posłali ją "dla przyjemności" - jak pisze Wacław Panek w książce
Kariery i Legendy. Ale ona od dziecka marzyła o scenie.
Bogna Sokorska była absolwentką i chlubą LO im. Adama
Mickiewicza w Piastowie. Chętnie i bezinteresownie śpiewała dla
piastowian w Miejskim Ośrodku Kultury.

 Należała do najwybitniejszych polskich artystek śpiewaczek drugiej

połowy XX wieku. Studiowała śpiew w Warszawie u M. DobrowolskiejGruszczyńskiej (1945-1948) oraz u Ady Sari (1948-1954). W latach 19581973 z przerwami przebywała za granicą.
 Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Śpiewaczego (1951). Solistka
Opery Warszawskiej (1961-1963) i teatrów operowych Dϋsseldorfie
(1964-1970) oraz Essen (od 1970). Występy gościnne na europejskich
scenach operowych, recitale, koncerty w kraju i za granicą. Nagrała
album "Słowik Warszawy" (1964).

 Słynęła z niezwykłej lekkości wydobywania wysokich dźwięków.

Warszawiacy nazywali ją "Słowikiem Warszawy". Wykonała
liczne nagrania z orkiestrą. W swoim repertuarze operowym
posiadała ok. 20 partii sopranu liryczno-koloraturowego (m.in.
Konstancja, Blonda, Fiordiligi, Królowa Nocy, Norina, Gilda)
oraz wiele pieśni kompozytorów polskich i obcych. Poświęciła
się również pracy pedagogicznej, wykładała na słynnych Letnich
Kursach Mistrzowskich w Weimarze

Bogna Sokorska jako
Lalka w „Opowieściach
Hoffmanna” Offenbacha

Bogna Sokorska jako
Gilda w „Rigolettcie”
Verdiego

Fundacja im. Bogny Sokorskiej
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
tel. 022-723-65-50

 Fundacja imienia Bogny Sokorskiej została powołana dzięki

zaangażowaniu wielu ludzi i środowisk, z którymi Państwo Bogna i Jerzy Sokorscy - byli blisko związani. Na szczególne
wyróżnienie zasługują między innymi: córka państwa
Sokorskich pani Jagna Sokorska – Kwika -wybitna śpiewaczka,
pani Grażyna Mądroch -znana solistka Opery Kameralnej oraz
pani Zdzisława Zielińska-zastępca Burmistrza Miasta
Piastowa.

W ramach realizowanego przez Fundację
imienia Bogny Sokorskiej projektu pod
hasłem – Rozśpiewać Piastów, w dniu 5
maja 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w
Piastowie odbył się uroczysty koncert
„ŚWIĘTA
MIŁOŚCI
KOCHANEJ
OJCZYZNY”.

11 maja 2011r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie odbyło się spotkanie ze
współzałożycielkami Fundacji im. Bogny Sokorskiej: panią prezes Grażyną
Mądroch – uczennicą Bogny Sokorskiej i sławną śpiewaczką Warszawskiej
Opery Kameralnej, panią Zdzisławą Zielińską – zastępcą Burmistrza Miasta
Piastowa, a także panią Teresą Kazimierską.
Podczas tej wizyty uczniowie mieli okazję poznać wiele interesujących faktów
z życia Bogny Sokorskiej, które z wielkim zaangażowaniem przekazała pani
Grażyna Mądroch.

