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PAWEŁ KRASULAK – tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian  
N. Rutkowski Mów do mnie jeszcze (Romans) op. 10, W. A. Mozart Come 

mai creder deggio / Dalla sua pace rec. i aria Don Ottavia z I aktu opery Don 

Giovanni, G. Donizetti Favorita del Re! / Spirto gentil  rec. i aria Fernando  

z IV aktu opery La Favorita 

 

Utwory kulturalnie podane, wokalista muzykalny, rzetelny, wiele już 

potrafiący. Gatunkiem głosu nie zachwycił mnie, także jego mocą, były 

też i intonacyjne wahania, nawet na dłuższych odcinkach  

(np. w Mozarcie). Jeden jeszcze odnotowałem mankament – wszystko 

było wolne i wyciszone w wyrazie, wręcz liryczne, nie było więc szans na 

jakiekolwiek wyrazowe szaleństwo czy zróżnicowanie. W arii Fernanda pojawiła się chrypka  

w dolnych dźwiękach, a w górze inne głosowe deformacje. Jedno tylko było „wzniesienie” na 

wyższe tony, które wszak nie zakończyło się pełnym sukcesem…    

 

 

 
MONIKA KORYBALSKA - mezzosopran, Polska. Marta Mołodyńska 
– fortepian 
Ch. W. Gluck Amour, viens rendre à mon âme rec. i aria Orfeusza z I aktu 
opery Orfée et Euridice, Ch. Gounod Faîtes-lui mes aveux aria Siebla z III aktu 
opery Faust, R. Strauss 
Sein wir wieder gut aria Kompozytora z opery Ariadne auf Naxos 
 

Głos zrazu jakby ściśnięty, ciemny, niezbyt ładny. Szybkie tempo  

w pierwszej arii spowodowało nieco powierzchowną realizację figur, ale 

jeszcze w tej arii zwróciła moją uwagę o ileż ładniejszym i jaśniejszym 

rejestrem wysokim, co potwierdziła także w kolejnych punktach programu 

(te wyższe tony średnicy miały bez porównania więcej napięcia, wyrazu). W Gounodzie, we 

wstępie, niskie dźwięki za to ledwo były słyszalne, ale bardzo dobry był finał tej krótkiej arii. 

Dobrze „leżała” jej też ostatnia aria, pełna dramatyzmu, to coś dla niej. Pokazała swój żywioł 

śpiewania, także umiejętność „wspinania” się na wysokie tony. Duże możliwości zdają się tkwić w 

tej śpiewaczce. 

 

 

 



TOMASZ TRACZ  -  tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
W. A. Mozart Il mio tesoro aria Don Ottavia z II aktu opery Don Giovanni,  

S. Moniuszko Wesół i szczęśliwy, Ch. Gounod L'amour! / Ah! Lève-toi, soleil!  

rec. i aria Romea z II aktu opery Romeo et Juliette 

 
Kulturalne było to śpiewanie. Wokalista posiadł umiejętność śpiewania 

długich i niełatwych fraz na jednym oddechu! Głos z czasem nabierał 

mocy, ale figuracjami mozartowskimi zupełnie mnie nie zachwycił. 

Mankamentem było to, że wszystko - moim zdaniem - śpiewał 

jednakowo. W Krakowiaku zaczęło przeszkadzać mi drżenie głosu, także 

w recytatywie Romea. Znacznie lepsza była aria, wiele miała ładnych fraz. Nieładnie za to 

brzmiały mu wyższe dźwięki, ostre, jak je nazywam – takie „podpiekane”…   

 

 

 
LIDIA WĘGRZYN - sopran, Polska. Alicja Tarczykowska – fortepian 
N. Rimski-Korsakow S padrużkami pa jagadu aria Sneguroczki z Prologu 

opery Sneguroczka, M. Karłowicz Przed nocą wieczną op. 3 nr 6, W. 

Lutosławski O Panu Tralalińskim 

 
Bardzo charakterystyczny głos: cienki, wysoki, trochę piskliwy, ale 

niemały, z dużą mocą i dynamiką. Szczególnie zdatny do repertuaru  

tzw. dziecięcego, którego szczęśliwie nie brakuje, po który sama też tu 

sięgnęła. Głos tym bardziej godny uwagi, bo pewny, efektowny i ładny  

w tym charakterystycznym wymiarze. Bardzo dobra technika śpiewania, 

świetne prowadzenie głosu, w związku z tym, idealna dla niej pieśń Lutosławskiego - wypadła 

znakomicie. 

 

 

 

 
DAMIAN WILMA - baryton, Polska. Alicja Tarczykowska – fortepian 

R. Vaughan - Williams  The Vagabond z cyklu Songs of Travel do tekstów R. L. 
Stevenson, S. Rachmaninow W molczani noczi tajnaj  op. 4 nr 3, S. Moniuszko 
Nakaż niech ożywcze słonko aria Stanisława z opery Verbum Nobile 
    
Piękny głos, jeden z najciekawszych jak dotąd, bo prawdziwy, szlachetnie 

brzmiący i wyrównany. Kulturalny, subtelny ale i dynamiczny, pełen mocy, 

kiedy trzeba. Nadzwyczajna była swoboda jego śpiewania, także reakcje na 

muzykę, kiedy np. grany był wstęp do arii Moniuszki – naturalnie, 

słonecznie się uśmiechał. Znakomicie dobrał też sobie program występu, 

idealny do możliwości, nie pokazujący nam żadnych mankamentów. To też chyba jest sztuka.  

 

 

 

 



ŁUKASZ WROŃSKI - tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian  
W. A. Mozart In quegli anni in cui val poco aria Basilia z IV aktu opery Le 

nozze di Figaro, I. J. Paderewski Polały się łzy z cyklu 6 pieśni do słów  

A. Mickiewicza op.18 nr 1, G. Puccini Recondita armonia aria Cavaradosiego 

z I aktu opery Tosca 

 
Posiadł spory entuzjazm, spontaniczność reagowania, nie zawsze jednak 

dobrej maści. Nieładnie np. wygląda „dyrygowanie” sobą, fatalnie było też 

założenie rąk w arii Pucciniego, pewnie dodatkowo utrudniające śpiew, 

który dostarczał nam od samego początku wiele, wręcz fundamentalnych 

zastrzeżeń. Nie potrafił np. utrzymać fraz, miał bardzo krótkie oddechy, drżący głos, który też 

bardzo szybko zaczął odmawiać posłuszeństwa. A może te wszystkie „spontaniczne” reakcje były 

po prostu obrazem stanu jego nerwów? Sądząc po efekcie i umiejętnościach – bardzo to 

prawdopodobne…  

 

 

 
OLENA ANDROSIUK - sopran, Ukraina.  Manfred Schiebel – 
fortepian 
W. A. Mozart Porgi amor aria Hrabiny z II aktu opery Le nozze di Figaro, 

 J. Massenet De cet affreux / Pleurez, mes yeux! rec. i aria Chimèny z III aktu 

opery Le Cid, G. Puccini Un bel di vedremo aria Butterfly z II aktu opery 

Madama Butterfly 

 

Głos trudny do określenie, już nie myślę nawet o jego zdefiniowaniu. 

Niby mocny, a słabo brzmiący, niby normalny, a nieładny. Sporo jednak 

potrafi, umie śpiewać, umie poprowadzić frazę, np. w arii Chimeny, niezłe 

miała niskie tony, wyższe też miały swoją wartość, choć wysokiego c nie zdołała osiągnąć pewnie. 

Ostatnia aria najsłabsza, wszystko się chwiało, śpiew na granicy możliwości, mimo dużych starań 

i ambicji… 

 

 

 
MICHAŁ BARAŃSKI - baryton, Polska. Bartłomiej Wezner - fortepian 
S. Moniuszko Skąd tu przybyła / Czemuż mnie w chwilach samotnych aria Janusza 

z I aktu opery Halka, W. A. Mozart Hai gia vinta la causa? / Vedro mentr’io 

sospiro rec. i aria Hrabiego z III aktu opery Le nozze di Figaro, P. Czajkowski 

Serenada don Juana op. 38 nr 1 

 

Śpiewał nie bez przeszkód. Wyglądało to tak, jakby walczył z wokalną 

materią, jakby śpiew go męczył, zwłaszcza w arii Janusza. Niezły był 

Mozart, dobrze i ładnie nawet zaśpiewany. W Serenadzie głos, po paru 

wyższych dźwiękach, wyraźnie siadł. Skończył honorowo.  

 

 

 



DAVID BEUCHER - baryton, Polska / Francja. Justyna Skoczek – 
fortepian 
J. Ibert Chanson de la mort z cyklu Chansons de Don Quichotte, M. Karłowicz 

Zasmuconej op. 1 nr 1, R. Leoncavallo Si puo? Si puo? aria Tonia z opery  

I Pagliacci 

 

Głos o dużej mocy i takich też możliwościach. Śpiewak o świetnej 

prezencji, scenicznej swobodzie ale zawsze skupiony i skoncentrowany. 

Pieśń Iberta zinterpretował bogato, jak to zapisałem: wielopiętrowo, 

wielowymiarowo, a pieśń Karłowicza podkreśliła jego wrażliwość  

i muzykalność. Najciekawsza była aria Tonia. Głos brzmiał mocno, wyraziście, ciekawie, 

znakomicie też w samym finale. To była poruszająca interpretacja. Owacja publiczności, głównie 

śledzących przebieg konkursowiczów duża, do tego jak najbardziej zasłużona.  

 

 

 

MARCELINA BEUCHER - sopran, Polska. Justyna Skoczek – 
fortepian 
A. Berg Die Nachtigall z cyklu Sieben frühe Lieder, G. Bacewicz Boli mnie głowa, 

G. Verdi 

È strano / Sempre libera aria Violetty z I aktu opery La Traviata 
 
Tu było gorzej, choć to śpiewające małżeństwo. Bardzo ambitna 

śpiewaczka, o całkiem ładnej barwie głosu, ale to bodaj jedyna, istotna jego 

wartość. Głos nawet jeśli czasami się podobał, to nie zachwycał, nie 

pokazywał skali odczuć prezentowanej muzyki, nie zwracał naszej uwagi. 

Śpiew był bardziej wyuczony, i to bardzo dobrze, niż przeżyty. Nie miał cech fantazji,  nie 

posiadł też walorów kreatywności, mimo obecności w programie popisowej, inspirującej przecież 

wykonawczo, wirtuozowskiej arii Violetty  Na pieśń o bolącej głowie, nb. której nie znoszę i nie 

rozumiem dlaczego się ją wykonuje, wokalistka znalazła chyba sposób bo zaśpiewała i zagrała ją 

bez cienia jakichś prostych efektów z jakimi najczęściej mamy do czynienia. Puentując, tak 

całkiem na wesoło, oglądając cierpiącą i trzymającą się za głowę śpiewaczkę, pomyślałem sobie, 

że mogłaby zrobić znakomitą reklamę jakiegoś środka przeciwbólowego. To dopiero byłaby - 

przy okazji- reklama… Grażyny Bacewiczówny.  

 

 

 

KINGA BOROWSKA - mezzosopran, Polska. Bartłomiej Wezner – 

fortepian 

H. Berlioz Sur les lagunes - pieśń z cyklu Les nuits d'été op. 7 nr 3,  

W. A. Mozart Deh, per questo aria Sekstusa z II aktu opery La clemenza di 

Tito, R. Strauss Allerseelen op.10 nr 8 

 
Nastrojowa to śpiewaczka, wrażliwa, skupiona. Jeśli można to tak określić 

- na smutno. Bogato podała nam niewykonywaną i nieznaną szerzej pieśń 

Berlioza, nie  tylko nastrojowo ale i mądrze, dojrzale. To była szalenie 



wartościowa propozycja. Bardzo ciekawy, skutecznie wykonany był też Mozart, z którym może 

się wszędzie pokazać: profesjonalny, solidny. Poważna była też niełatwa pieśń Straussa. To był 

chyba najrówniejszy jak dotąd występ, przy tym bodaj najrzetelniejszy, wobec którego trudno 

byłoby przejść obojętnie. Może tylko brakowało mi w tym wszystkim cech artyzmu, 

wykonawczego wyrafinowania...  

 
 
 
 

EWA TRACZ - sopran, Polska. Grzegorz Biegas – fortepian 
W. A. Mozart Crudele! Ah no, mio bene!...Non mi dir, bell'idol mio rec. aria 

Donny Anny z II aktu opery Don Giovanni, V. Bellini Col sorriso d'inocenza 

aria Imogene z II aktu opery Il Pirata, F. Nowowiejski Kazała mi mama op. 

27 nr 4 

 

Głos duży, jasny, nośny, mocny, czasami nawet za bardzo (jak np. w arii 

Mozarta), co jednak może świadczyć o jej dużym operowym potencjale. 

Bardziej za to podobał mi się jej Bellini. To było bel canto z dużym 

wyrazem, choć wysokie dźwięki bywały i tu „przesterowane”. Był to 

jednak śpiew spokojny, wolny, poważny. Ciekawostką była pieśń Nowowiejskiego – lekka  

i koloraturowa, świetnie przygotowana, efektownie podana. I nasze pieśni –jak się tu 

przekonujemy - mogą być wartościowe i efektowne.  

 

 

 

 
BARTOSZ ARASZKIEWICZ - bas, Polska. Grzegorz Biegas – 
fortepian 
L. van Beethoven Hat man nicht auch Gold beineben aria Rocca z I aktu opery 

Fidelio, M. Musorgski Ballada o pchle, G. Verdi A te l'estremo addio / Il lacerato 

spirito  rec. i aria Fiesca z prologu opery Simone Boccanegra 

 
Duża kultura śpiewania, bardzo ładny głos, mocny, wyrazisty – zwłaszcza 

w średnicy, robił wrażenie. Szalenie ciekawa była „Pchła”, podana pewnie 

ale i dowcipnie, z uśmiechem, z aktorskim nawet talentem. Z bardzo 

dobrym też towarzyszeniem pianisty, który ma swój udział w tej 

interpretacji. Aria Verdiego oczekiwanie mocna w wyrazie, dobrze prezentująca walory jego 

głosu, także niezłe niskie dźwięki. Do zachwytu daleka droga, ale była to bez wątpienia 

wartościowa propozycja.   

 

 

 

 

 

 

 



DANIEL BOROWSKI - bas, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
P. Czajkowski Blagoslawlaju was lesa op. 47 nr 5, G. Puccini Vecchia zimarra 
aria Colina z IV aktu opery La Bohème, S. Moniuszko Dziad i baba 
 
Głos robił wrażenie, jakby dochodził do nas z jakiejś kabiny, z racji 

jakiegoś dziwnego przytłumienia. Jak na basa - stanowczo za słabo 

brzmiący, swoją drogą kolorytem głos ten bardziej przypominał barytona.  

Rozpłynął się więc trochę nastrój pierwszej pieśni. Aria Pucciniego, choć 

krótka, potrafiła jednak wzruszyć swoim nastrojem. Dziad i baba – 

zdecydowanie najciekawsi. Świetna była strona aktorska wykonania - 

bardzo smakowita i autentyczna. Pieśń ciekawa też głosowo, muzycznie. Dawno nie słyszałem jej 

tak świeżo ukazanej. Wystarczy „tylko” znaleźć pomysł.   

 

 

 
PAWEŁ BROŻEK - tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
S. Moniuszko Krakowiaczek, R. Leoncavallo O Colombina aria Arlekina  

z opery I Pagliacci, W. Żeleński Gdy ślub weźmiesz z swoim Stachem aria Janka  

z I aktu opery Janek 

 
Krakowiaczek trudny do zaakceptowania z racji manieryczności podania. 

Jego śpiew był tu bardzo specyficzny, raz nawet skojarzyłem go ze… 

sprechgesangiem. Czasami też nie potrafił utrzymać frazy, jakby brakowało mu 

powietrza. Z kolei całkiem ładnie wyszła aria Arlekina, zaśpiewana 

prawdziwie tenorowo brzmiącym głosem. Ambitny to wielce śpiewak.   

 

 

 

 
MATEUSZ ECKERT - baryton, Polska. Alicja Tarczykowska – 
fortepian  
J. Brahms Auf dem Kirchhofe op. 104 nr 5, P. Czajkowski Wy mnie pisali / 

Kogda by rec. i aria Oniegina z opery Jewgienij Oniegin, H. Czyż Nieboszczyk Jim 

z cyklu Pieśni żartobliwe 

 
Jego śpiew czasami mógł się podobać, głos ma ładny, choć za często był 

niepewny, nerwowy. Brahmsa np. zaśpiewał wyraźnie wystraszony, co na 

konkursie nigdy niczego jednak dobrego nie wróży.  W arii Oniegina 

prezentował się na scenie nie tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Było to 

takie połowiczne tylko wykonanie, dość powierzchowne. Najbardziej zaskoczył rzadko 

prezentowaną pieśnią Czyża. Nie dość, że ciekawie ją wykonał to jeszcze udowodnił, że można 

śpiewać dobrze, wyraźnie i rzetelnie. Interesujące było tu też towarzyszenie pianistki. Śpiewak 

chyba dobrze czuje się w takim nieco lżejszym repertuarze. W każdym razie zakończył swój 

występ, że tak to określę:  godnie i ciekawie.   

 

    



RAFAEL FINGERLOS - baryton, Austria. Manfred Schiebel – fortepian 
R. Strauss Heimliche Aufforderung op. 27 nr 3, R. Schumann Du bist wie eine 

Blume ze zbioru  Myrthen op. 25 nr 24, W. A. Mozart Rivogelte a lui lo sguardo 

aria Gugliemo z I aktu opery Così fan tutte 

 
Pierwszą pieśń zaśpiewał pięknie, z dużą wrażliwością, niestety także  

z dużym drżeniem głosu, przeszkadzającym mi z minuty na minutę, i to 

coraz dotkliwiej, tak w forte jak i w piano. Od razu porównałem jego głos,  

z głosem Damiana Wilmy. Austriak śpiewa pewnie bardziej kulturalnie  

i dojrzalej, ale głos Polaka jest dla mnie zdecydowanie ciekawszy no i pozbawiony wspomnianej, 

prześladującej nas tutaj „atrakcji”, która całkowicie zdominowała tak piękną przecież i wielce 

nastrojową pieśń Schumanna. Dobry był Mozart, bodaj najlepszy. Wiedział, co śpiewa, czynił to 

efektownie i pewnie – mimo tej i tu słyszalnej „trzęsawki”, którą w kuluarach tak właśnie sobie 

nazywamy.  

 

 

 
DAMIAN GANCLARSKI - kontratenor, Polska. Manfred Schiebel – 

fortepian.                  

F. Schubert Der Musensohn D 764 nr 1, M. Karłowicz Smutna jest dusza moja 

op. 1 nr 6 W. A. Mozart Venga pur  aria Farnace z I aktu opery Mitridate re di 

Ponto 

Znów odnotowałem tu coś w rodzaju walki śpiewaka z naturą, bo to co 

robił D. Ganclarski szczególnie w pieśni Schuberta, arcytrudnej, nie 

brzmiało naturalnie. To nie było ciekawe. wartościowe, ładne czy efektowne 

muzycznie. Niedociągnięte wartości rytmiczne, krótkie, nieprecyzyjnie  

i powierzchownie realizowane nuty, dźwięki nie przysporzyły zwolenników takiego śpiewania. To 

było takie tylko „dotykanie” nut… Pieśni Karłowicza w ogóle nie poznałem, choć tu już pojawiła 

się jakaś melodia. Mozart na szczęście dostarczył dużo lepszych wrażeń. To było wreszcie 

śpiewanie jakoś bliskie tej muzyce. Szkoda, bo przed rokiem jego występ wzbudził moje 

wyłącznie entuzjastyczne opinie, ale Schuberta chyba tam nie śpiewał…   

 

 

ŁUKASZ HAJDUCZENIA - baryton, Polska. Anna Graczykowska – 
fortepian 
M. Ravel Kaddish z cyklu Deux mélodies hébraïques, W. Lutosławski Tarantella, 

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

Hrabiego z III aktu opery Le nozze di Figaro 

 
Znakomity program, arcyciekawy. Cykl Ravela niewykonywany. Tu była 

jedna tylko, ale jakże mocna w wyrazie pieśń – modlitwa żałobna. Głos 

śpiewaka delikatny, miękki, bardziej tenorowy niż barytonowy, choćby tylko 

w tej miękkości, był jednak wciąż pełen napięcia, działał na nas przejmująco. Nade wszystko 



skupioną delikatnością, a gdzie trzeba było wzmocnić siłę oddziaływania, stawał się od razu 

głosem pełnym groźnego żalu. Potem była współczesna La danza czyli Tarantella  

W. Lutosławskiego – pieśń pełna wokalnej wirtuozerii, prawdziwie włoskiego temperamentu, 

także w narracji słowa a i niespodziewanej potem, wolnej nastrojowej kody. Jeszcze nigdy 

wcześniej nie słyszałem tego utworu Mistrza, napisanego w 1990 r. Już po to choćby warto było 

tu przyjechać! Na koniec nasz tu odkrywca Tarantelli Lutosławskiego zaśpiewał Mozarta. Tu 

może powodów do zachwytów było najmniej, ale podziwiałem np. jak dostosował wykonanie do 

specyfiki swojego głosu. Podobała mi się radosna zabawa śpiewaka z tą słynną arią Hrabiego. 

Głos brzmiał wystarczająco mocno, mimo swojej charakterystycznej miękkości, zawsze będąc 

wzbogaconym obecnymi w jego sztuce artystycznymi szlifami.   

 

 

 
PIOTR HALICKI - baryton, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
P. Czajkowski Wy mnie pisali / Kogda by rec. i aria Oniegina z opery Jewgienij 

Oniegin, H. Wolf Verborgenheit ze zbioru Lieder nach Gedichten von Eduard 

Mörike nr 12, W. A. Mozart Hai gia vinta la causa? / Vedro mentr’io sospiro rec.  

i aria Hrabiego z III aktu opery Le nozze di Figaro  

 
To był występ rewelacyjny! Baryton z najprawdziwszego zdarzenia, 

basowego tu kolorytu, o prawdziwej mocy, naturalnej, szlachetnej w barwie, 

brzmieniu, osiąganej  bez żadnych sztucznych zabiegów. Frazy długie, 

szerokie, mocne, świetne legata. Prześwietne crescenda, cieniowania 

dynamiczne. Absolutnie znakomite było to śpiewanie, w zasadzie bez pudła, choć ze słyszanym 

często chrypieniem głosu, no ale jak się idzie na całość, to drwa takie mogą lecieć. Pięknie 

zaśpiewał też cudowną pieśń Wolffa, której nikt inny nie śpiewa. Lirycznie, ale i głęboko, 

przejmująco, do tego bardzo naturalnie. A na deser było mistrzowskie wprost wykonanie opisanej 

wyżej arii Hrabiego. To jest aria dla Piotra  Halickiego. Zaśpiewana i zagrana z charakterem,  

z wielką wyrazową mocą, znakomicie aktorsko ale bez cienia (nb. w całym występie) jakiejkolwiek 

słyszanej u niego często „szarży ułańskiej”. Występ ten wywarł więc na mnie wielkie wrażenie. 

Zaśpiewał, głęboko się ukłonił i pożegnał publiczność. Najpewniej na bardzo krótko…   

 

 

 

ANNA LEŚNIEWSKA - sopran, Polska. Grzegorz Biegas – fortepian 
B. Smetana Och, jaký žal! / Ten lasky sen aria Marzenki z III aktu opery 

Prodaná nevĕsta, F. Nowowiejski Pieśń swatki z Balladyny op. 16 nr 4, F. 

Poulenc Non Monsieur mon mari aria Teresy z I aktu opery Les mamelles de 

Tirésias 

 
Sprawna wokalnie śpiewaczka, choć z głosem dość cienkim w strukturze, do 

tego trochę płaczliwym, nb. zgodnie tu z treścią śpiewanej arii. Sprawność 

polega tu na tym, że wszystko co trzeba było osiągnąć - artystka osiągała,  

i czyniła to bez specjalnych trudności. Pieśń polska wykonana bez żadnych wątpliwości, świetnie 

też technicznie. Jej śpiew tej tak wartościowej i niełatwej pieśni był śpiewem z prawdziwego 



zdarzenia. Podobnie było i w ostatniej arii, zaśpiewanej wartko, błyskotliwie i charakterystycznie 

(z niespodziewaną pomocą pianisty). Znakomity występ, takoż przygotowany, pokazujący 

wszystkie najlepsze walory sztuki wokalnej tej śpiewaczki.  

 

 

 
ŁUKASZ MOTKOWICZ - baryton, Polska. Manfred Schiebel – 
fortepian 
S. Rachmaninow Ja byl u niej op. 14 nr 4, K. Szymanowski Daleko został cały 

świat op. 2 nr 1, G. Verdi È sogno? O realità? aria Forda z opery Falstaff 

 

I u niego (jak wcześniej u D. Borowskiego) odnosiłem wrażenie pewnego 

przytłumienia głosu, choć przyznam od razu, że ani przez moment nie 

cierpiałem na jakiekolwiek braki jego mocy. Dużo już dziś potrafi ten 

młody wokalista, rozwinął się bardzo w ostatnich latach. Tak ciekawie ująć 

pieśń Szymanowskiego, z taką kulminacją – to doprawdy osiągnięcie! Aria 

Verdiego może nie zawsze zachwycała, ale pokazał w niej bardzo dobre śpiewanie i potrzebną 

tam moc głosu. Finał znakomity! 

 

 

 
MACIEJ SIECZKA - tenor, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 
W. A. Mozart Dies Bildnis aria Tamina z I aktu opery Die Zauberflöte, P. 

Czajkowski Slisz’t li dievica aria Wakuły z opery Trzewiczki, F. Nowowiejski 

Czy Ty mnie kochasz aria Domana z II aktu opery Legenda Bałtyku 

 

Jeszcze jeden powód, obok dwóch wczorajszych, do uznania I etapu za etap 

eliminacyjny albo do zorganizowania kwalifikacji przed konkursem. 

Przepaść dzieli go od wszystkich niemal występujących tu kandydatów. 

Wiemy, że każdy chce mieć w życiu swoje pięć minut, może więc nie 

powinno się pozbawiać ludzi spełniania takich marzeń?   

 


