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Katarzyna Mędlarska - sopran, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian                                   

G. Fauré - Les Berceaux  op. 23 nr 1, R. Wagner - Der Engel z cyklu Wesendonck 

Lieder, P. Mascagni - Ah! il nome suo / Flammen, perdonami , rec. i aria Lodoletty  

z opery Lodoletta                                                                                                                                       

Występ stał na równym poziomie, nie najwyższym, niestety. Z początku słyszało się 

zdenerwowanie, nade wszystko jednak za dużo było szerokiej wibracji w głosie.  

W pieśni Wagnera efekt ten się nasilił, brakowało więc najbardziej czegoś ładnego czy 

pięknego. Odnosiłem czasem wrażenie, jakby wokalistka nie mogła zaśpiewać dłuższego 

legato, słyszałem jego „składanie”. W dziele Mascagniego już ten rodzaj śpiewu mi nie przeszkadzał. Może 

przyzwyczajenie, a może charakterystyczna rozległość tej tak fantastycznej muzyki ? 

 

 

Maudé Montierre- sopran, Republika Południowej Afryki. Marcin Kozieł - fortepian       

J. P. Rameau- Aux langueurs d’Appolon, aria z II aktu opery Platée,  H. Hofmeyr - Op 

slag gedood z cyklu En skielik is dit aand , G. Donizetti - Ah! Tardai troppo, rec. i aria 

Lindy z I aktu opery Linda di Chamounix                                                                                                 

Kiedy zaczęła śpiewać, byłem przerażony, pomyślałem sobie bowiem, no, mamy 

wreszcie jakieś totalne nieporozumienie, jakąś turystyczna przygodę, z jaką spotykamy 

się już coraz rzadziej. Inna sprawa, że utworu Rameau nawet teraz nie chcę sobie 

przypominać, to był koszmar, a w najlepszym razie rodzaj efektownej parodii śpiewania. 

Drugim utworem była kompozycja południowoafrykańskiego twórcy (ur. w 1957 r.) naszpikowana 

niełatwymi skokami, o dziwo - bez trudu osiąganymi przez śpiewaczkę, co wzbudziło nawet mój podziw. 

Potem Donizetti – też nie najgorszy, wobec Rameau wszystko było mistrzowskie. Wiele rzeczy do 

przyjęcia, ale też wiele nie do zaakceptowania. Odnosiło się wrażenie „składania” muzyki przez śpiewaczkę, 

która pomagała sobie np. zwolnieniami temp. Ma 21 lat. a już tak szeroką wibrację głosu. Jak to osiągnęła? 

Coś potrafi, na pewno jest odważna,  jednak do jakiegoś harmonijnego zespolenia tych umiejętności pewnie 

droga daleka... 

 

 

 



 

Kerstin Mösender - sopran, Austria. Bartłomiej Wezner  – fortepian                           

W. A. Mozart - Als Luise die Briefe  KV 520, F. Chopin - Melodia op. 74, M. Ravel - 

Oh! La pitoyable aventure, aria z opery L’heure espagnole                                                                        

Start również niezbyt obiecujący, ale to Himalaje wobec poprzedniczki. Mozart bardzo 

rzetelny, jak zresztą cały przygotowany program występu. Ciekawy. Pieśń Chopina – 

jedna z najtrudniejszych, zinterpretowana nieobojętnie, choć smutnie. Głos ma 

urodziwy, o ładnej barwie. Jest dobrze wyuczona, świetnie przygotowana. W arii 

Ravela sprawiała wrażenie zimnej i wyrachowanej egzekutorki, ale wokalnie nie 

wzbudziła żadnych wątpliwości. Doskonale wiedziała, co ma robić, potrafi śpiewać bez większego wysiłku, 

a robi to znakomicie. Na koniec występu sprezentowała nam piękny, pełen powabu uśmiech. W ten sposób 

sama, bez niczyjej pomocy, ociepliła swój dość chłodny wizerunek… 

 

Hanna Elisabeth Müller  - sopran, Niemcy. Marcin Kozieł – fortepian                                                               

J. Brahms – An eine Aeolsharfe op. 19 nr 5, A. Schoenberg -  Erhebung op. 2 nr 3,  

G. Rossini -  Come tacer / vorrei spiegarvi, aria Fanny z opery La cambiale di 

matrimonio                                   

Znowu przykład przepaści, jaka dzieli nas od sąsiadujących z nami zachodnich szkół 

wokalnych: nie dość, że kawał znakomicie wyszkolonego głosu, to jeszcze bardzo 

wysoka świadomość samego aktu śpiewania oraz tego, co się śpiewa. W pieśni Brahmsa 

panuje nad każdym, najdrobniejszym nawet detalem. Śpiewa kulturalnie, dojrzale, 

frapująco muzycznie, od razu też budzą się też wtedy jurorzy. Schoenberg - nie ma dla niej barier, wszystko 

zaśpiewa, do tego doskonale. Śpiew zaangażowany emocjonalnie, pewny wokalnie, interpretacja rozwija się 

harmonijnie, a jaką wystrzeliła kulminacją w tym minutowym zaledwie utworze! Słuchać i uczyć się, moi 

śpiewający i uczący śpiewać rodacy… Trochę gorzej z Rossinim – niby był to śpiew pełną piersią, ale 

jednak trochę za mocny, za krzykliwy, do tego śpiewaczka nie najlepiej chyba czuje się w języku włoskim. 

Za to jaka rekompensata w wolnej, śpiewnej i pięknej kantylenie… Finał mocny, głos - prawdziwy dynamit 

już gotowy na operowe sceny. 

 

Ganna Nosova - sopran, Ukraina. Robert Marat – fortepian                                                   

G. F. Händel - Tornami a vagheggiar, aria Morgany z I aktu opery Alcina,  

K. Szymanowski - Uśnijcie, krwawe sny, pieśń Roksany z II aktu opery Król Roger,  

S. Rachmaninow - Nie poj krasawica op. 4 nr 4                                                                                                                            

Pierwsza, bezpośrednia konfrontacja Wschodu z Zachodem, będą i następne, bliższe 

nam, proszę nie tracić nadziei. Zastanawiałem się, nie po raz pierwszy, jaki jest sens tak 

częstego tu śpiewania wirtuozowskiej muzyki Haendla, kiedy prawie nikt nie jest  

w stanie podołać jej trudom… To jedno z pytań.  Głos Ukrainki jasny, elastyczny, 

zdecydowany. Wiele potrafi, ale ma też problemy, np. rytmiczne. W Pieśni Roksany głos puchnie, rwie się 

na dłuższych dźwiękach, szwankuje intonacyjnie, w końcu urywa... Oczywiście najlepsza była pieśń 

Rachmaninowa. Głos niemały, ciekawy tu. 

 

 

 



 

 

Sylwia Olszyńska – sopran, Polska. Dorota Moliszewska – fortepian                                                                                                       

W. A. Mozart - Nel grave tormento, rec. i aria Aspasii z II aktu opery Mithridate, rè di 

Ponto, S. Rachmaninow - Zdies charaszo op. 21 nr 7, L. Bernstein - I Hate Music  

z cyklu Five Kids Songs                                                                                                                                                                           

Bez zachwytów, ale z wysokim uznaniem wielu dobrych cech wykonawczych. Zwróciło 

moją uwagę śpiewanie bez wysiłku (lubię takie), a do tego śpiewanie skuteczne  

i wyraziste, np. w arii Mozarta. Urokliwie wykonana pieśń Rachmaninowa, w której 

potrafiła zapanować nad materią, niezła interpretacyjnie była też pieśń dziecięca Bernsteina, mimo, że nie 

lubię w muzyce grania dzieci. Ciekawy występ.  

 

Liudmyla Ostash - sopran, Ukraina.  Robert Marat – fortepian                                         

 G. F. Händel - Ah,crudel, aria Armidy z opery Rinaldo, R. Strauss - Allerseelen  op. 10 

nr 8, G. Verdi - Surta è la note / Ernani, involami, aria Elwiry z I aktu opery Ernani                                 

Program złożony ambitnie, dobrze wykonany.  Głos duży, przenikliwy, znów nieco 

rozwibrowany przez swoją moc. Niespodziewanie ładna pieśń Straussa, z ciekawą 

kulminacją, z twórczym udziałem pianisty. Verdi też do podobania, bo barwny  

i dynamiczny. Niestety, gorsze szczegóły, np. koloratury, znów nieskończona finalna 

nuta... 

 

Nathalie Pena Comas - sopran, Dominikana. Bartłomiej Wezner – fortepian           

G. F. Händel - Great Dagon has subdued our foe, aria Dalili z oratorium Samson,  

G. Donizetti - Convien partir, aria Marii z I aktu opery La fille du regiment,  

W. Lutosławski - O Panu Tralalińskim                                                                                                                       

Sama rozkosz – śpiew efektowny, skuteczny, a przy tym tak naturalny. Takie cechy 

znaleźć w wykonawstwie muzyki Haendla - to tu rzadkość. Ładne było też belcantowe 

śpiewanie, choć momentami niepewne, także intonacyjnie. Na koniec niespodzianka – 

Pan Tralaliński – fenomenalny z wielu powodów: bo po polsku, bo z poczuciem 

humoru i fantazją, bo z podziałem na role. Poza tym program złożony mądrze i ekonomicznie, program 

„przyszłościowy”  -  jeden z najkrótszych, ale dający już szeroki obraz jej możliwości.   

 

Nikolina Pinko - sopran, Chorwacja. Robert Marat – fortepian                                   

 W. A. Mozart - Porgi Amor, aria Hrabiny z II aktu opery Le nozze de Figaro,  

K. Szymanowski - Lecioły zórazie  z cyklu 12 pieśni kurpiowskich op. 58, H. Florey - 

Hexatonische Litanei z opery Die Durchdringung der Elemente                                                                                                              

Wykonawstwo nie wywołujące niemal żadnych odczuć czy reperkusji… Potrafi gładko 

radzić sobie z trudami takiego np. utworu Szymanowskiego, nie robiąc z tego większego 

problemu. Podobnie z Mozartem. Po prostu odśpiewała swój program, dodając na 

koniec minutową zaledwie miniaturę innego salzburgczyka – tym razem już 

współczesnego kompozytora austriackiego...  

 



 

Piotr Płuska – baryton, Polska. Justyna Skoczek – fortepian                                                                                               

J. Bauer - Tren V – Jako oliwka mała do słów J. Kochanowskiego, V. Bellini - Or dove 

fuggo io mai? / Ah, per sempre io ti perdei, aria Riccardo z I aktu opery I Puritani,  

L. Bernstein - Words, words, words, song Martina z II aktu opery Candide                                                     

Bardziej to dla mnie tenorowe śpiewanie, znanego mi z poprzedniego konkursu 

wokalisty. Ambitnego, zdolnego, na pewno utalentowanego. Jest to śpiew kulturalny, 

ładny, lecz niejednolity. Niby potrafi „pięknie śpiewać”, a nagle głos zaczyna się łamać. Potrafi długo dość 

wytrzymać zrazu wyższe dźwięki, potem już nie starcza mu na to sił, dając wtedy już tylko ich 

wykrzyczany, spłaszczony obraz. Najbardziej wyrazisty i charakterystyczny zarazem był song Martina. 

Starał się go też „zagrać”, ruszając się na scenie, nie specjalnie przekonując do wybranych przez siebie 

środków wyrazu. Jeśli chodziło mu o efekt „przestraszenia” nas, łącznie z zaciśniętą na końcu pięścią – 

zadanie swoje spełnił…  

 

Jadwiga Postrożna - mezzosopran, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian                            

B. Britten - Ah! Blacquards! aria Miss Baggott z I aktu opery The Little Sweep, F. Cilea 

- Accerba volute, aria Principessy z II aktu opery Adriana Lecouvreur, W. A. Mozart  - 

Ah scostati / Smanie implacabili , rec. i aria Dorabelli z I aktu opery Cosi fan tutte                             

To jest zjawisko wokalne bardzo wysokiej próby. Śpiewaczka ciekawa, zdecydowana, 

pewna swego. Znakomicie przygotowała program, każdą pozycję. Aria Cilei – 

fantastyczna wręcz, to był prawdziwy wykonawczy dynamit ! Jej  rola żyje, bardzo 

intensywnie. Głos absolutnie niecodzienny: ładny, wyrazisty, trochę chyba 

charakterystyczny, idealny do muzyki operowej Cilei, Verdiego, Mascagniego. Ma też swoje piękne barwy, 

czasami wręcz olśniewające, np. w średnicy. Niezwykle bogate są jej dźwięki wysokie – mocne 

i dynamiczne, wyrównane zaś i przekonujące – niskie. Jakie napięcie potrafiła wytworzyć w arii Dorabelli… 

Czasami był to śpiew na miarę wielkich scen operowych. Szkoda, że nie potrafili szybciej znaleźć się  

z pianistą po wypadku przy pracy,  bo potem było już tylko nerwowo. Ale to był już prawie sam finał. 

Gratulacje!  

 

 

Olga Pysarenko - sopran, Ukraina. Izabela Górska-Krasiel – fortepian                                 

W. A. Mozart  - Traurigkeit ward mir zum Lose, aria Konstancji z II aktu z opery Die 

Entführung aus dem Serail, S. Rachmaninow  - Zdies charaszo op. 21 nr 7, G. F. Händel 

- Tornami a vagheggiar, aria Morgany z I aktu opery Alcina                                                                    

Wydawała się być dość mocno zdenerwowana. Nie mogłem za nic rozszyfrować,  

w jakim śpiewa języku. Głos drżący, trochę krzyczący, czasem nawet piskliwy. 

Brzydkie górne dźwięki w Mozarcie. Dość nastrojowy Rachmaninow. Niespodziewanie 

najlepiej wypadła w arii Haendla, była w niej najpewniejsza i najbardziej precyzyjna. 

 

 

 

 



Radosław Rzepecki – baryton, Polska. Robert Marat – fortepian                                                          

P. Czajkowski - Wy tak pieczalnyj daragaja / Ja was lublu, rec. i aria Księcia Jeleckiego 

z opery Pikowaja dama, S. Moniuszko - Dwie zorze, W. A. Mozart - Fin ch'han dal 

vino, aria Don Giovanniego z I aktu opery Don Giovanni                                                                            

 Od początku odczuwałem niedosyt siły głosu. Wszystko potem „przeliczane” było na tę 

ograniczoną, wyciszoną miarę. Tu mogło nawet wystarczyć, na większe jednak sale - nie 

bardzo. Muzykalności na pewno mu nie brakuje, także ambicji. 

 

Szymon Wach – bas, Polska. Justyna Skoczek – fortepian                                                      

W. A. Mozart - Hai gia vinta la causa? / Vedro mentr’io sospiro, rec. i aria Hrabiego  

z III aktu opery Le nozze di Figaro, G. Rossini - Già d'insolito ardore, aria Mustafy  

z I aktu opery L'Italiana in Algeri, G. Verdi- In solitaria stanza                                                                                              

 Głos mocny, donośny – to największe jego atuty. Od początku jego śpiew przekonuje,  

a mimo predyspozycji  raczej nigdzie nie przerysowuje. W średnicy głos jego brzmi 

pięknie, nawet szlachetnie, ale już trochę powyżej – klapa. Mankamenty? To, że 

wszystko śpiewa tak samo, bez różnicy, może z wyjątkiem Rossiniego, gdzie raczej 

dominowało „pokrzykiwanie”.  Podobnie w tzw. ruchu scenicznym. Jest bardzo 

statyczny. Zastanawiałem się, co by zrobił, gdyby przyszło mu nagle stanąć na operowej scenie…  

 

Justyna Ilnicka - sopran, Polska. Justyna Skoczek – fortepian                                            

K. Szymanowski- Winds of May, z cyklu Pieśni do słów Jamesa Joyce’a op. 54 nr 6,  

G. Donizetti - Il faut partir, aria Marii z I aktu opery La fille du regiment, W. A. Mozart - 

Tiger! Wetze nur die Klauen, aria Zaide z II aktu opery Zaide KV 344                                                         

Szymanowski przeleciał sobie bez wrażenia, inna sprawa, że wymaga on szczególnych 

predyspozycji. Podobnie Mozart. Wspaniały wstęp pianistki do arii Marii, nie 

zainspirował śpiewaczki do wykrzesania jakichś istotnych wartości wyrazowych. Śpiew 

niepewny, bez wyrazu, do tego wysokie dźwięki mocno piszczące.  

 

Joanna Makowska - sopran, Polska. Robert Marat – fortepian                                    

W. A. Mozart - O zittre nicht, aria Królowej Nocy z I aktu opery Die Zauberflöte,  

A. Alabiew - Solowiej (Słowik), G. Donizetti - Prendi, per me sei libero, aria Adiny  

z II aktu opery L'Elisir d'Amore                                                                                                                                                           

Słuchając jej Mozarta po niemiecku, zastanawiałem się, co myśli sobie wtedy np. Peter 

Schreier...Na pewno jej śpiewanie miało inny nieco wymiar, inną kulturę podania. 

Przede wszystkim nie było krzyku i piskliwych dźwięków, a tego zawsze boję się 

najbardziej. Niestety, w Mozarcie było sporo prześlizgiwania się, niezbyt okazale 

wypadł sam finał. Słowik może i był urokliwy, ale nie był w stanie mnie rozśpiewać, aria Donizettiego 

wypadła blado, też przeszła bez większych reperkusji... 

 

 

 

 



Hadi Rosat Gozatloo - baryton, Iran. Robert Marat – fortepian                                  

G. Donizetti - Bella siccome un angelo, aria Malatesty z I aktu opery Don Pasquale,  

A. Borodin - Ni sna, ni otdycha, aria Kniazia Igora z II aktu opery Kniaź Igor, I. 

Strawiński - I burn, I burn, aria z III aktu opery The Racke’s Progress                                                                      

Jakie przeżyłem zaskoczenie, kiedy Irańczyk wchodził na scenę -  otwarty, uśmiechnięty, 

jakby gotowy do powitania, rozmów, swobodny, luźny, a nawet wyluzowany. Takim też 

pozostał przez cały czas swojego występu – naturalnym, szczerym i otwartym. To nie 

musiało dobrze wróżyć jego występowi, może zrazu nawet trochę raziło, stało się jednak 

dobrym sprzymierzeńcem. Ale nie tym nas obudził, a potęgą swojego głosu! Głos ma zdrowy, szlachetnie 

brzmiący, nośny, czysty, wyrównany we wszystkich rejestrach. Śpiewa ciekawie, żywo, poruszająco, nadto 

znakomicie prezentuje sie na scenie. Tyle życia tej scenie nie dał tu chyba nikt dotąd. Bardzo kulturalnie 

i ciekawie ujął arię Malatesty, z kolei z arii Kniazia Igora stworzył poruszający poemat, a w Strawińskim, 

siłą swojego głosu, przebił chyba na wylot wszystkie okoliczne mury. Nowy Sącz – zdobyty! 

 

Agata Schmidt - mezzosopran, Polska. Bartłomiej Wezner  – fortepian                          

 A. Brejza - Oczy na skrzydłach, z cyklu Trzy pieśni na głos i fortepian, W. A. Mozart - 

Deh, per questo, aria Sesto z II aktu opery La clemenza di Tito, J. I. Paderewski - Le ciel 

est tres bas, z cyklu 12 pieśni do słów C. Mendesa op. 22 nr 3                                                             

Śpiewa łagodnie, muzykalnie, czasami zaangażowanie, częściej statycznie. Wiele niby 

potrafi, ale wrażeń dostarcza stanowczo za mało. Może to kwestia tak właśnie 

dobranego programu jej występu? W każdym razie było mi smutno, jak z pewnym 

przerażeniem spoglądała w trakcie występu na jurorów... 

 

Ewelina Jadwiga Siedlecka - sopran, Polska. Marcin Kozieł – fortepian                     

M. Ravel - Vocalise -  Étude en forme de Habanera, W. A. Mozart - Ach, ich fühl’s, aria 

Paminy z II aktu opery Die Zauberflöte, K. Szymanowski - Allah, Allah, Akbar, z cyklu 

Pieśni muezina szalonego op. 42 nr 1                                                                                                                        

Pierwsze wrażenie – ciepły głos, ciepły śpiew, kojący... Śpiew dojrzały, świadomy. 

Narracja naturalna – ciekawy Ravel. Pozostałe utwory – czytelne, wyraziste. 

Szymanowski zaśpiewany z dużym napięciem, bardzo ciekawie, z pomysłem na 

wykonanie. Jej nie było wszystko jedno - jak to sobie spuentowałem... 

 

Dorota Szczepańska - sopran, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian                             

Ch. W.  Gluck - Qual vita / Che fiero momento, rec. i aria Eurydyki z III aktu opery 

Orfeo ed Euridice,  

R. Strauss - Schlechtes Wetter  z cyklu Funf kleine Lieder op.69, M. de Falla - El paño 

moruno, z cyklu Siete canciones populares Españiolas                                                                     

Glucka zaśpiewała bardzo naturalnie, dość gładko i rzetelnie pokonując wszelkie 

problemy. Bardzo dobra pieśń Straussa, podziwiałem z jaką łatwością osiągała wysokie 

dźwięki! Pieśń hiszpańska z kastanietami zaśpiewana świetnie, krótko a treściwie. 

Trochę to pewnie mało jak na konkurs. Szkoda... 

 

 



Filip Szczepański - baryton, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian                                    

W. A. Mozart - Ein Mädchen oder Weibchen, aria Papagena z II aktu opery Die 

Zauberflöte, S. Moniuszko - Pieśń wojenna, T. Baird - Drwię, mając Ciebie, z całej 

ludzkiej pychy  (sonet 91) z cyklu Cztery sonety miłosne do słów W. Shakespeare'a                                                                                               

Bez zachwytów i tu, ale duży urok  osobisty, dobra prezencja. Śpiewa swobodnie, głosu 

nie brakuje. Niezły Moniuszko, tu było trochę ciekawiej, podobnie Baird. Ale tylko tyle 

wrażeń...  

 

Sebastian Szumski - baryton, Polska. Dorota Moliszewska – fortepian                                   

W. A. Mozart - Rivogelte a lui lo sguardo, aria Gugliemo z I aktu opery Così fan tutte, S. 

Rachmaninow - Nie poj krasawica op. 4 nr 4, S. Moniuszko - Nakaż niech ożywcze 

słonko, aria Stanisława z opery Verbum Nobile                                                                                                                                                                

Sporo potrafi, muzykalny, choć głos nieduży. Mimo to postać dynamiczna. Mozarta 

jeszcze zaśpiewał, ale już w pieśni Rachmaninowa zabrakło armat. Także w arii 

Moniuszki… 

 

Zhang Cheng Tang - bas, Chiny. Olena Levashova – fortepian                                        

 G. Alchevsky - Chogo meni tyazhko op. 4, S. Rachmaninow - Volshebnoi siloi 

pesnopenia, aria z opery Aleko, W. Lutosławski – Rycerze                                                                                        

Nie spodobał mi sie jego śpiew, mimo że głos ma lekko urokliwy, ale do ładnych 

i ciekawych chyba nie należy. Przede wszystkim jest dla mnie jednakowy, ciągle ten 

sam, w każdym utworze. Górne tony płaskie, średnica do wytrzymania. Jednakowy był 

też w bierności bycia na scenie. Języki śpiewanych utworów - bardzo trudno 

rozpoznawalne. 

 

Elżbieta Izdebska - sopran, Polska. Robert Marat – fortepian                                                            

R. Strauss - Schlechtes Wetter op. 69 nr 3, G. Verdi - Gualtier maldè / Caro nome, aria 

Gildy z I aktu opery Rigoletto, D. Argento - Diaphenia, z cyklu Six Elizabethan Songs                                                    

Śpiew kulturalny, lecz tak często nieporadny, dźwięki czasami wręcz „składane“. 

Ożywiła siebie, ale i mnie, jedynie w ostatniej kompozycji. Wreszcie coś się zaczęło 

dziać. Było też trochę fantazji wykonawczej, pojawił się nawet łyk wokalnej 

wirtuozerii...  


