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ANNA LEŚNIEWSKA - sopran, Polska. Grzegorz 

Biegas – fortepian 

L. Bernstein – Five Kid Songs do tekstów własnych 

1. My name is Barbara 

2. Jupiter has seven moons 

3. I hate music! 

4. A big Indian and a little Indian 

5. I'm a person too 
 

Wielce urokliwy, ale poważny i świetnie przygotowany do konkursu głos. Występ pieśniarski 

na pewno bardzo udany wokalnie, przede wszystkim może i najbardziej ciekawy od strony 

interpretacyjnej, choć przyznam, że nie lubię tych różnych pieśniarskich teatrzyków  

z telefonami. Ten jednak wypadł tu wyjątkowo okazale i błyskotliwie. To była prawdziwa 

wykonawcza, wirtuozowska wręcz kreacja, także aktorska. Tu dopiero śpiewaczka pokazała 

swoją klasę i fantazję. Głos świetnie ustawiony i postawiony, pewny, zdecydowany, z którym 

mogła robić co chciała.  

 

 

MARTIN MAIRINGER – tenor, Austria, Manfred Schiebel – 

fortepian  

R. Schumann – Liederkreis op. 39 

1. In der Fremde 

2. Intermezzo 

3. Waldesgespräch 

4. Die Stille 

5. Mondnacht 

6. Schöne Fremde 

 

 

Subtelności było dużo, bardzo dużo. Kultury śpiewania jeszcze więcej. Była to niewątpliwie 

poważna próba wykonawczo-interpretacyjna. Udana, do tego z wartościową wielce pomocą 

pianisty. Trudne pieśni, zawsze będące wyzwaniem, zwłaszcza dla młodego, tak ambitnego 

śpiewaka. Pokazał nam w nich nie tylko powagę i skupienie, ale i wykonawczą dojrzałość. 
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ŁUKASZ MOTKOWICZ - baryton, Polska. Manfred Schiebel – 

fortepian 

G. Mahler – Lieder eines fahrendes Gesellen 

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 

2. Ging heut morgen übers Feld 

3. Ich hab' ein glühend Messer 

 

Ambicja, chęć zrobienia czegoś wielkiego – to imperatyw, który zdaje 

się decydować o wszystkim, co robi ten śpiewak. Ma on w sobie dużo 

zdecydowania, śpiewa bardzo aktywnie, z wielkim dynamizmem. Stara 

się bardzo różnicować wyraz, cały żyje śpiewaną muzyką, partią, postacią... Efekt tych starań 

nie zadowalał mnie tutaj.   

 

 

 

KLAUDIA MOŹDZIERZ – mezzosopran, Polska. 

Grzegorz Biegas – fortepian  

X. Montsalvatge –  Cinco Canciones Negras 

1. Cuba dentro de un piano 

2. Punto de habanera 

3. Chévere 

4. Canción de cuna para dormir a un negrito 

5. Canto negro 

 

Bardzo dobra, znakomita wręcz interpretatorka tych pieśni. Było w nich tyle treści, tyle 

wyrazu, a zarazem wiele wykonawczej powagi. Bardzo ładny to głos, o pięknej barwie, 

cudownie płynący, np. w czwartej pieśni. Kapitalnie wykonane zostały efekty, najróżniejsze 

mruczanda, murmuranda... Rewelacyjny głos, a przy tym jaki spokój emanujący z tej 

śpiewaczki… Nerwy? Trema? Chyba nic z tych rzeczy. Gotowa do śpiewania w każdym calu. 

Tyle już dziś potrafi, a ma dopiero 22 lata. Niesamowity talent!   

 

 

 

DŽENANA MUSTAFIĆ – sopran, Bośnia. Manfred Schiebel – 

fortepian 

A. Schönberg – Four Songs op. 2 

1. Erwartung 

2. Schenk mir deinen goldenen Kamm 

3. Erhebung 

4. Waldsonne 

 

Bardzo dobry występ. Tu panował jeszcze większy, systemowy 

wręcz spokój. Jakże potrzebny w precyzyjnym wykonaniu tych 

prawdziwych arcydzieł liryki XX w. Przygotowanie pieśni 

znakomite.  Możliwości wokalne – bardzo duże. Duży był też 



dynamiczny zakres. Współpraca z pianistą – przykładna, który w tym wykonaniu wspiął się 

na brzmieniowe wyżyny, to był świetny duet. Piękna była barwa jej głosu, głosu otwartego tu 

i jasnego. Dojrzałość, zaangażowanie - świetnie dostosowane do charakteru tych pieśni.      

 

    

 

MAGDALENA RÜKER - mezzosopran Austria. Manfred 

Schiebel – fortepian  

A. Schindler Mahler – Lieder (1910) 

1. Die stille Stadt 

2. Laue Sommernacht  

3. Bei dir ist es Traut 

4. Ich wandle unter Blumen 

 

Śliczne są to pieśni, nikt ich u nas nie chce śpiewać.... Śpiewane 

były tu jednak wciąż jakby od niechcenia, w ściszonej dynamice. 

Miały też swoje wyrazowe walory, tyle tylko, że - niestety - 

niewiele z nich wynikało. Podczas jej występu zastanawiałem się, 

czy kiedykolwiek zaśpiewała coś w dynamice forte… 

 

 

EWA TRACZ - sopran, Polska. Grzegorz Biegas – fortepian 

K. Szymanowski - Pieśni kurpiowskie op. 58  

1. Lecioły zórazie  

2. Wysła burzycka  

3. Uwoz, mamo  

4. U jeziorecka 

 

Całkiem niedawno słuchałem tych pieśni w jej wykonaniu, 

wyrażając wątpliwość czy aby śpiewaczka operowa  

z najprawdziwszego, z dużym głosem, powinna je śpiewać. Otóż 

tutaj, być może, wielodniowe słuchanie tylu różnych głosów 

„rozmiękczyło” mnie nieco, zabrzmiały bowiem bardzo normalnie, 

już bez tych wcześniejszych znaków zapytania. Tak, uważam, że może. Miały te pieśni swój 

blask, swoją żywość, swoją jasność i autentyczność. Miały też i swoją ludową zadumę. To 

chyba wystarczające argumenty…   

 

 

 

 

 

 

 



LIDIA WĘGRZYN - sopran, Polska. Alicja 

Tarczykowska – fortepian 

A. Dvořák - Písně milostné do słów Gustava Pflegera-

Moravskego  

2. V tak mnohém srdci mrtvo jest  

3. Kol domu se ted’ potacím  

4. Já vím, že v sladké naději   

6. Zde v lese u potoka já;  

8. Ó, duše drahá, jedinká 

 

Duży jest impet i moc tego tak charakterystycznego i specyficznego głosu. Posługuje się nim 

z dużą swobodą, bez trudu realizując najtrudniejsze zadania. Świetnie przygotowana do 

występu, urokliwie śpiewająca.   

 

 

DAVID BEUCHER - baryton, Polska / Francja. 

Justyna Skoczek – fortepian 

M. Ravel - Don Quichotte à Dulcinée 

1. Chanson romanesque  

2. Chanson épique 

3. Chanson à boire 

 

Wypadł bardzo ciekawie, śpiewał naturalnie, 

prawdziwie, pewnie. Bliskie mu były te pieśni, a najbliższy pewnie ich język, który był 

dużym tu wykonawczym sprzymierzeńcem. Przyjemność i satysfakcja łączyły się z tą 

prezentacją.     

 

 

KINGA BOROWSKA - mezzosopran, Polska. 

Bartłomiej Wezner – fortepian 

K. Szymanowski - Trzy fragmenty z poematów Jana 

Kasprowicza op. 5 

1. Święty Boże 

2. Jestem i płaczę  

 

 

Powaga, dojrzałość, pewność poczynań. Spory dramatyzm, duża jego świadomość, także 

potrzebnych do realizacji środków. Sprawność głosu, dobra technika śpiewania. Nade 

wszystko duży wyrazowy efekt. Niewątpliwie jedno z ważniejszych konkursowych wystąpień 

w tej kategorii, programowo - najpoważniejsze.  



DANIEL BOROWSKI - bas, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 

H. Czyż - Pożegnania 

1. Kochałem Panią 

2. Na wzgórzach Gruzji 

3. Ostatni raz 

 

Nie spodobały mi się te pieśni, chyba bardzo trudne do polubienia. 

Czy dlatego, że w tym akurat wykonaniu? Nie sądzę, choć wokalista 

nie tyle z pasją ukazywał ich przebieg, ile ze stoickim wręcz 

spokojem, a trudno akurat tym się zachwycać. Głos świeży, 

atrakcyjny, wykonawca bardzo dobrze przygotowany do występu.  

 

 

RAFAEL FINGERLOS - baryton, Austria. Manfred Schiebel – 

fortepian 

G. Mahler – Lieder eines fahrendes Gesellen 

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht 

2. Ging heut morgen übers Feld 

3. Ich hab' ein glühend Messer 

 

Dobra prezentacja. I on ambitny, wielce kulturalny, dysponujący 

sporą swadą wykonawczą, także całkiem dobrym samopoczuciem co 

czasami może być ważne. Szkoda, że i tu dużo było „grochu” w jego 

głosie, zwłaszcza na dłużej przytrzymywanych dźwiękach.  

 

 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA - baryton, Polska. Anna 

Graczykowska – fortepian 

S. Rachmaninow – wybór pieśni 

1. Ne poj krasavica pri mne op. 4 nr 4 

2. Otryvok iz A. Mjusse op. 21 nr 6 

3. V molchanij noczi tajnaj op. 4 nr 3 

4. Vesennye vody op.14 nr 11 

 

Wybrane przez siebie pieśni Rachmaninowa zaśpiewał bardzo szczerze, pięknie  

i wzruszająco, po prostu w najlepszym swoim stylu. Wszystko było znakomicie 

wyreżyserowane, wiele wykorzystał tu środków wyrazu. Głos brzmiał okazale i wymownie. 

Śpiew zaś wyrażał najintymniejsze emocje i uczucia.   


