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MACIEJ JERZY IDZIOREK - baryton, Polska. Manfred 
Schiebel – fortepian 
B. Bartok Im Tale, F. Chopin Dwojaki koniec  op. 74 nr 11, F. 
Schubert Auf dem Flusse z cyklu Winterreise D 911 (op. 89 nr 8),  
J. Offenbach Dans les rôles d'amoureux langoureux, aria Lindorfa z I aktu 
opery Les Contes d'Hoffmann 
 

Dobry występ. Młody, żywo i spontanicznie reagujący śpiewak, 

bardzo swobodnie, ale zawsze z należytą powagą zachowuje się na 

scenie. Swobodny scenicznie ale i takoż śpiewający, co daje nam 

duży komfort słuchania. Podobał mi się w pieśni Schuberta, gdzie 

było wiele delikatności, subtelności, gdzie była też moc. Śpiewał  

z bardzo dobrą dykcją. Ciekawy interpretator, zdaje się doskonale 

wiedzieć, jakie są wykonawcze wymagania wobec pieśni. Jego występ ładnie się rozwijał, 

znajdując prawdziwą kulminację w arii Lindorfa. To był jego wielki rozkwit, gdzie był polot, gdzie 

była fantazja, no i ta absolutna lekkość sceniczna. Skromny, młody człowiek, ale zapewne 

świadomy celu, dokąd zmierza. To dobrze wróży!    

 

 

 
 

MONIKA KORYBALSKA - mezzosopran, Polska. Marta 
Mołodyńska – fortepian 
R. Schumann Er, der Herrlichste von allen z cyklu Frauenliebe und -leben 
op. 42 nr 2, S. Moniuszko Biegnie słuchać w lasy w knieje dumka 
Jadwigi z II aktu opery Straszny dwór, M. Musorgski Skuchno Marine 
aria Mariny Mniszek z III aktu opery Boris Godunov 
 

O ile w I etapie potrafiłem dostrzec pewne walory, drugi etap nie 

pozostawił złudzeń. Drżący ciągle głos niweczył wszelkie starania 

o dobry efekt występu. Głos nie za ładny, jakby mocno ściśnięty, 

do tego stopnia, że trudno nawet było rozpoznać język np. arii 

Mariny. Te niby lepsze, jaśniejsze, wyższe dźwięki, których tym razem nie było aż tak wiele, nie 

miały już tej wartości, bo psuł je wszechobecny w jej głosie „groszek”. Czy można wtedy mówić 

o jakimś pięknie śpiewu?   

 

 

 



ANDRZEJ LAMPERT - tenor, Polska. Manfred Schiebel – 
fortepiano 
G. Puccini E lucevan le stelle aria Cavaradosiego z III aktu opery 

Tosca, R. Strauss Heimliche Aufforderung op. 27 nr 3, P. Czajkowski 

Kuda, kuda wy udalilis aria Leńskiego z II aktu opery Jewgienij 

Oniegin 

 

Znakomity występ. Świetnie zaśpiewał arię Cavaradossiego, 

chciałoby się napisać - jak prawdziwy tenor, bogatym tonem, 

ładnie brzmiącym. Potem było jeszcze lepiej.  Fantastyczna była 

pieśń Straussa, zaśpiewana z dramatycznym ładunkiem, do tego 

głosem o wciąż zwracającym uwagę tenorowym napięciu. Niektóre zaś jej frazy były tak pięknie 

zaśpiewane, że – jak to się mówi - nadawały się na płytę. Aria Leńskiego była szczególna. 

Prowadzenie narracji, melodycznego toku, stało na wysokim poziomie. Cały występ - absolutnie 

bez pudła. Sztuką było i to, że śpiewak tak prowadził swój występ, że nie dał nam okazji do 

poznania ewentualnych mankamentów,  w arii Pucciniego np. umiejętnie potrafił zapanować nad 

łamiącym się już z początku głosem. To też trzeba potrafić.  

 

 

  

ANNA LEŚNIEWSKA - sopran, Polska. Grzegorz Biegas – 
fortepian 
W. A. Mozart Ruhe sanft, mein holdes Leben aria z I aktu opery Zaide 

KV 344, C. M. von Weber Einst träumte meiner sel’gen Base / Trübe 

Augen aria Anusi z III aktu opery Der Freischütz , I. Aboulker Je 

t’aime 

 

Mozart zaśpiewany został jej bardzo charakterystycznym głosem, 

ale ładnie. Śpiewała –powiedziałbym - normalnie, do tego 

urokliwie. Mimo sporej precyzji, wirtuozem głosu pewnie tak do 

końca jeszcze nie jest, co udowodniła np. w trudnym 

mozartowskim zadaniu, precyzyjnego zaśpiewania, równo, kilku najwyższych  dźwięków,  

w zakończeniu. W arii Anusi, realizowanej całkiem dobrze, technicznie, artykulacyjnie, 

wyczuwałem, jakby chciała poszerzyć środki interpretacyjne z nie najbardziej owocnym skutkiem. 

Dostrzegłem tu też, że każdy utwór śpiewa tak samo. Najefektowniej wypadła w ostatniej pozycji 

występu, z precyzyjnymi, krótkimi, niełatwymi wtedy koloraturowymi dźwiękami. Na koniec 

uwaga „galanteryjna”, podziwiałem tu na konkursie śpiewaków, którzy potrafili  - nie reagując 

„głośno” - pokonać chrypkę, co troszkę nie udało się naszej uroczej wielce kandydatce. 

 

 

 

 

 

 

 



MARTIN MAIRINGER - tenor, Austria. Manfred Schiebel – 
fortepian  
K. Szymanowski Lieder des verlibten Muezzins (O ukochana ma)  

z cyklu Pieśni muezina szalonego  op. 42 nr 2, G. Bizet Je crois 

entendre encore aria Nadira z opery Les pêcheurs de perles, J. Haydn 

Mit Würd und Hoheit angetan aria Uriela z oratorium Die Schöpfung, 

F. Schubert Nacht und Träume D 827 (op. 43 nr 2) 

 

Świetnie przygotował pieśń polską, bardzo poetycką miniaturę 

muzyczną, którą zdawał się tu śpiewać zakochany młody 

człowiek. W arii Nadira poznaliśmy jeszcze bardziej poruszający 

jego liryczny głos tenorowy. Niewątpliwie najciekawiej zaśpiewał arię Uriela. Imponował 

spokojem, umiejętnie panując nad głosem. Jego drżenie głosu, tylko w tym utworze słyszalne, 

było jednak - w jakimś sensie - wyrazowym sprzymierzeńcem tej interpretacji. To kolejny 

zagraniczny śpiewak, który góruje nad wieloma naszymi jakąś taką szczególnie ujmującą kulturą, 

wrażliwością, które są bogatym, artystycznym dopełnieniem ich umiejętności. To taka pełnia,  

z którą my – niestety - rzadko się spotykamy, a o której trzeba chyba zacząć myśleć... Nie udała 

mu się wszak ostatnia pieśń, a było to szczególne wyzwanie dla jego mocno już drżącego głosu, 

chyba już - na koniec - bardzo zmęczonego. 

 

 

 

 
SYLWIA MAZUR - sopran. Polska. Bartłomiej Wezner – 
fortepian 
G. F. Händel O had I jubal’s lire aria sopranowa  oratorium Joshua 
HWV 64, G. Donizetti 
Ah! Tardai troppo / O luce di quest'anima rec. I aria Lindy z I aktu 

opery Linda di Chamounix, K. Penderecki Cisza, E. Grieg Ein 

Traum op. 48 nr 6 

 
Zadziwia mnie ta śpiewaczka skutecznością wykonawczą. Nie 

ma dla niej żadnych trudnych miejsc. Znakomicie zaśpiewała 

arię Haendla, a potem była kolejna żelazna pozycja z repertuaru 

K. Battle – równie efektownie wykonana artykulacyjnie. Polce brakuje może tylko błyskotliwości 

techniki, jakichś efektownych wystrzałów koloraturowych, wokalnych fajerwerków. Nadto chyba 

też pewnej scenicznej swobody, tak więc przed nią jeszcze - moim zdaniem - sporo pracy, ale tzw. 

warunki, możliwości ma wyśmienite. Pieśń Pendereckiego była mocno wyciszoną miniaturką, lecz 

za to finałowa pieśń Griega - absolutnie najsmakowitsza. Cudowny liryk, takoż zaśpiewany, tu już 

ze swobodą, precyzją i właśnie ze smakiem! 

 

 

 
 
 



ŁUKASZ MOTKOWICZ - baryton, Polska. Manfred Schiebel – 
fortepian 
W. A. Mozart Rivogelte a lui lo sguardo aria Gugliemo z I aktu opery 

Così fan tutte, R. Strauss Lieben, Hassen, Hoffen, Zagen aria Arlekina  

z II części opery Ariadne auf Naxos G. Verdi O Carlo, ascolta scena 

śmierci Posy z III aktu opery Don Carlos     

 
Mozart grzeczny, choć dobrze zaśpiewany, w swoim stylu ujął także 

pieśń Straussa. Ten styl – jeśli można opisać go w kilku słowach - 

polega na ambitnej próbie stworzenia czegoś więcej, przy tych 

samych środkach i nie za wielkich chyba możliwościach. W drugim 

etapie brakowało mi większej mocy jego głosu  

i zdecydowanie większej scenicznej swobody. Najbardziej w arii 

Verdiego, gdzie bardzo chciał pokazać znaczące walory operowego śpiewania. Ogólnie radzi 

sobie całkiem dobrze, choć czasami napotyka na problemy.   

 

 

 

KLAUDIA MOŹDZIERZ - mezzosopran, Polska. Grzegorz 
Biegas – fortepian  
Erbarme dich aria mezzosopranowa z Matthäus Passion BWV 244,  

M. de Falla El paño moruno  z cyklu Siete canciones populares  Españiolas, 

G. Donizetti Fia dunque vero / O mio Fernando   

rec. i aria Leonory z II aktu opery La Favorita 

 
Jej głos wiele wyraża, śpiewa równo, panuje nad nim, nie 

przekracza żadnych granic dynamicznych, choć bez trudu by 

mogła. Pieśń hiszpańską zaśpiewała bez zarzutu, ale dopiero  

w arii Leonory pokazała najwięcej ze swojego arsenału możliwości. 

Wielki to mocny operowy głos, do tego znakomicie przez nią władany. Wszystko ma pod 

kontrolą, śpiewa szeroko, pewnie, a do tego uczuciowo i przejmująco… Jest przykładem takiej 

kompleksowej, świetnie przygotowanej do wykonywania zawodu śpiewaczki. Myślę, że dobrze 

będzie się czuć na każdej scenie, że będzie się wszystkim bardzo podobać!    

 

 

 

DŽENANA MUSTAFIĆ – sopran, Bośnia. Manfred Schiebel – 
fortepian 
K. Penderecki Lacrimosa aria sopranowa z Requiem polskiego ,  

G. Verdi Egli non riede ancora / Non so le tetre immagini rec. i aria 

Medory z I aktu opery Il Corsaro, R. Wagner Stehe still! z cyklu 

Wesendonk-Lieder  nr 2 

To ta śpiewaczka, która ze smutkiem i refleksją stoi na scenie, ale 

śpiewa za to bardzo ciekawie. Lacrimosą może mnie nie zachwyciła, 

ale też trudno chyba byłoby się tu do czegoś doczepić. To liryczny 



typ sopranu o koloraturowym zacięciu, który najpełniej pokazała w arii Verdiego, także - choć  

w mniejszym wymiarze - w pieśni Wagnera, odmiennej wszak wyrazowo.  Jest w jej prowadzeniu 

muzycznej narracji wiele spokoju, opanowania, co staje się też dobrym punktem wyjścia do 

tworzenia wartościowych propozycji muzycznych i interpretacyjnych.  

 

 

 
SEWERYN ROPENGA – bas, Polska. Bartłomiej Wezner – 
fortepian 
G. F. Händel Sorge infausta  aria Zoroastra z III aktu opery Orlando 

HWV 31, G. Verdi Ella giammai m'amò Monolog Filipa z III aktu 

opery Don Carlo, H. Czyż Na wzgórzach Gruzji z cyklu Pożegnania 

 

Na pewno nie tworzy nam wykonawczych wzorców, choć ambitnie 

pokonuje problemy, w całkiem też chyba dobrym samopoczuciu, 

jak mniemam,  obserwując go podczas konkursowych występów. 

Ma swój rodzaj głosu, swój styl śpiewania, i  - jeśli się go 

zaakceptuje - możemy spotkać wiele zjawisk wykonawczych wręcz 

imponujących, tak np. było w I etapie. Słabo było go słychać w arii 

Verdiego, ale bez trudu posuwał się z niełatwą akcją do przodu. Jedyną istotną barierą zdały się 

być dla niego wysokie dźwięki, wtedy musi uciekać się do nieładnego „wyciskania” głosu (nawet 

drżenie jego głosu tak nie przeszkadza). Możliwości ogranicza też panowanie nad dynamiką, bo 

jak trzeba zaśpiewać coś mocniej, to albo może pojawić się chrypa, albo tzw. dynamiczne 

przesterowania.  

 

 

 
MARIA ROZYNEK - sopran, Polska. Joanna Sipowicz – 
fortepian 
L. Delibes Les fleurs me parraisent / Pourquoi rec. i aria Lakmé z I aktu 

opery  Lakmé, S. Rachmaninow Daisies  op. 38 nr 3, G. Verdi 

Gualtier maldè / Caro nome aria Gildy z I aktu opery Rigoletto 

 
Aria Lakme subtelna, delikatna, sprawiająca satysfakcję z racji już 

choćby tylko wysokiej skali trudności. Śliczny był też 

Rachmaninow, z ciekawym udziałem pianistki. W arii Verdiego, 

skutecznie wziętej, ładnie spełniane były koloratury, a sprzyjał temu  

wolny, liryczny nastrój tej muzyki. Śpiewała czysto, była wierna 

tekstowi, aktywna, twórcza ale ogólnie rzecz biorąc i ona każdy utwór zaśpiewała niemal tak 

samo i był to na pewno mankament tego występu bowiem – uważam - z wykonania każdego 

utworu zawsze powinno wynikać  coś nowego, innego i ciekawego...   

 

 

 

 

 



 
MAGDALENA RÜKER - mezzosopran. Austria. Manfred 

Schiebel – fortepian 

W. A. Mozart An Chloë  KV 524, R. Strauss Ach Lieb, ich muss nun 
scheiden op. 21 nr 3, M. Karłowicz Z erotyków op. 3 nr 2, Wagner 
Weiche Wotan! Weiche! aria Erdy z opery Das Rheingold 
 
Tym razem była bardziej uśmiechnięta, a mimo to wciąż śpiewała 

raczej na smutno, do tego  jakby też trochę od niechcenia. Takie 

przynajmniej można było odnieść wrażenie. Sugerowała nam też, 

że chyba lubi śpiew, jak go nazywam, bezproblemowy, jaki był  

np. w pieśni Karłowicza. Mozart był lekki i zwiewny, pieśń Straussa 

o wiele mocniejsza, a Wagner - z najcięższą i mocną narracją. 

Nieźle tym razem brzmiały jej niższe dźwięki, ten ostatni, najwyższy – nie wyszedł za bardzo. W 

sumie, ładny ma głos, który przy tym temperamencie artystki przynajmniej nigdy nie będzie 

przesterowany. Sprawna technicznie śpiewaczka.   

 

 

 
NATALIA SKRYCKA - mezzosopran, Polska. Bogusława 
Ciepierska – fortepian  
W. A. Mozart Va l'error mio palesa aria Farnace z II aktu opery 

Mitridate, Rè di Ponto, I. J. Paderewski Querelleuse  z cyklu 12 pieśni do 

słów C. Mendèsa op. 22 nr 10, R. Strauss Für fünfzehn Pfennige op.36  

nr 2, M. Glinka Chudnyj son żywoj liubwi rec. i aria Ratmira z opery 

Ruslan i Ludmila 

 
Sporo było wahań intonacyjnych, ale śpiew to był mocny, żywy, 

aktywny. Nieźle opanowała technikę śpiewania, co dobrze było 

słychać już w pierwszej arii. Ciekawie śpiewała pieśni, to nastrojowo, z wdziękiem, swobodnie, to 

lekko i efektownie. W pieśni Straussa pojawił się też uśmiech, obecna była spora swada. I w 

ostatniej arii zanotowałem intonacyjne wahania, ale był to śpiew prowadzony z dużym impetem. 

Dobrze przygotowany program, zróżnicowany, ciekawy. Śpiewaczka bardzo skuteczna 

wykonawczo, dobrze się prezentująca na scenie. 

 

 

 
EWA TRACZ - sopran, Polska. Grzegorz Biegas – fortepian 
A. Dvořák Měsičku na nebi aria Rusałki z I aktu opery Rusalka,  

S. Rachmaninow Son op. 38 nr 5, W. A. Mozart Tiger! Wetze nur die 

Klauen aria Zaide z II aktu opery Zaide,  

 
Znakomity występ! Świetna pierwsza aria, zaśpiewana bez cienia 

wątpliwości, jakichkolwiek, i to tak, że robiło to duże wrażenie. 

Przejmująco pokazała nam też pieśń rosyjską - to była prawdziwa  

kreacja. Wokalnie znów bez zarzutu. Ile było cieniowania wyrazu 



przy tak dynamicznym głosie, jak szeroko i konsekwentnie prowadziła melodię. Do tego 

wszystkiego czyniła to bardzo swobodnie, bez wysiłku, jakby w myśl starej prawdy, że wielką 

sztuką jest też ukryć wszelkie trudności! Mozartowski finał był prześwietną puentą jej występu. 

Jaki nieprawdopodobny wykonawczy impet! Ile wykorzystanych środków wykonawczych! Głos 

do wielkiego, ale nie tylko –jak nam tu pokazała- operowego śpiewania. Brawo!   

 
 
 

LIDIA WĘGRZYN - sopran, Polska. Alicja Tarczykowska – 
fortepian 
V. Bellini Eccomi in lieta vesta / Oh! Quante volte rec. i aria Julii z I aktu 

opery I Capuletti e i Montecchi, W. A. Mozart Eccoli! /Noi donne poverine 

rec. i aria Sandriny  z I aktu opery La finta giardiniera, L. Bernstein  

I hate music! z cyklu Five Kids Songs 

 

O, jeszcze jedna dla niej i jej bardzo charakterystycznego głosu – 

rola Julii. Zaśpiewała ją prawdziwie i ciekawie. Szkoda, że nie 

wyszło za ładnie wysokie c, że pojawiły się z początku intonacyjne 

wątpliwości. Arię Mozarta ukazała całkiem podobnie, tymi samymi 

środkami, dość precyzyjnie, choć głos w wysokich rejonach był – 

uważam - za bardzo przenikliwy. Pieśń ostatnia niezła, a wokalnie, koloraturowo – sprawna  

i efektowna.  

 

 

 
DAMIAN WILMA - baryton, Polska. Alicja Tarczykowska – 

fortepian 

F. Mendelssohn-Bartholdy Es ist genug aria Eliasza z oratorium 

Elias, Z. Bujarski Ciszy chłód z cyklu Krzewy płonące nr 3,  

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

Pasquale 

 
Bardzo dobry występ, choć w kontekście znakomitego I etapu 

odczułem lekki - ale jednak - pewien niedosyt. Bez przesady jednak, 

głos ma wciąż świetny, ciekawie potrafi  budować nastrój, 

zwłaszcza kulminacje, które do tego mają swój spory gatunkowy 

ciężar. Tak było np. w arcytrudnej arii Eliasza. Zastanawiałem się 

nad słusznością wyboru drugiej pozycji występu, tej właśnie, konkretnej pieśni. Może chciał nam 

pokazać, że nieobce są mu i takie wokalno-instrumentalne eksperymenty? Nie odniosłem 

wrażenia, żeby czuł się w tej kompozycji pewnie, stąd moje wątpliwości. Aria Malatesty  - 

zdecydowanie najciekawsza, choć niełatwe przebiegi figuracyjne nie spodobały mi się specjalnie  

w jego wykonaniu.  

  


