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MACIEJ JERZY IDZIOREK – baryton, Polska, Manfred Schiebel 

– fortepian                                                                                                                   

L. van Beethoven - Aus Goethes Faust: Es war einmal ein König op. 

75 nr 3, R. V. Williams - The Vagabond z cyklu Songs of Travel do 

tekstów R. L. Stevenson, W. A. Mozart - Tutto è disposto / Aprite un 

po’ quegli occhi, rec. i aria Figara z IV aktu opery Le nozze di Figaro,  

Ładny, mocny start, już po chwili idący w forsowność, ale szczęśliwie 

śpiewak potrafi cieniować, różnicować wyraz. Od początku zwrócił 

uwagę swobodą sceniczną, dobrą prezencją. Posiadł dużą gamę 

gestów, ruchów, co najważniejsze zespolonych z akcją prezentowanej  muzyki, z nią samą.  

W Wagabundzie głos był także zrazu mocny, wręcz  rozkrzyczany, przez co - moim zdaniem 

- niepotrzebnie rozedrgany, zwłaszcza w średnicy. Ogólnie jednak śpiew kulturalny, 

wyrazisty, a pieśń mocna, ale ładnie brzmiąca. W Mozarcie niezły był początek recytatywu, 

elegancki, końcówkę znów przeszarżował. Aria też zawierała turbulencje dynamiczne,  nie 

przystające przecież do tej muzyki.  

 

 

ROBERT KACZMAREK – kontratenor, Polska, Manfred Schiebel 

– fortepian                                      

J. S. Bach – Buss und Reu -aria altowa z Pasji Mateuszowej BWV 244, 

M. de Falla – Asturiana z cyklu Siete canciones populares Espaniolas, 

G. F. Haendel – D’un sventurato amante/ Pena tiranna recitatiw i aria 

Dardana z II aktu opery Amadigi di Gaula 

 Jaki kontrast statycznego śpiewania po scenicznym ruchu 

poprzednika… W arii Bacha wokalista trochę walczył z naturą. Robiło 

to wrażenie, jakby muzyk bardzo chciał przejść z „normalnego” śpiewania na inne jednak  

i bardzo specjalne śpiewanie „kontratenorowe”. Niby pokonał ten problem, ale głos jego nie 

brzmiał pewnie i wiarygodnie. Poza wszystkim, aria ta wydała mi się wtedy dość mu obca. W 



pieśni hiszpańskiej ładne było frazowanie, spokojniejsze, śpiew jednak nie zawsze był pewny 

intonacyjnie. W arii Haendla wyeksponował swoją muzykalność, dużą kulturę śpiewania, 

pokazał też brzmieniowe piękno, ciekawą stronę wyrazową śpiewanej muzyki. Tylko w tej 

drugiej arii, zdecydowanie najlepiej mu leżącej, podobał mi się - że tak się wyrażę – 

bezwarunkowo. 

 

 

JAY KIM – sopran, Korea Południowa, Manfred Schiebel – 

fortepian 

W. A. Mozart - O zittre nich aria Królowej Nocy z I aktu opery Die 

Zauberflöte, A. Thomas - Je suis Titania - aria Philina z II aktu opery 

Mignon, Sz. Laks - Alliance (Przymierze) 

Głos pewny ale - jak to sobie określiłem - może nie śmiesznie 

brzmiący, a jakby dziecinnie, śpiew „gardłowy”, przez co dość 

sztuczny, szczególnie w wysokich dźwiękach. Wokalistka potrafiła 

jednak zapanować nad koloraturowym przebiegiem śpiewanych 

utworów, robiła to precyzyjnie, choć nie czyniła tego z jakimś szczególnym blaskiem  

i wirtuozerią. Bardzo ładna była aria - polonez Thomasa, niewątpliwie najciekawszy punkt 

programu jej występu. Zaśpiewała go jeszcze pewniej, ładniej, swobodniej, z bardzo udanymi 

koloraturami, łącznie z tymi najtrudniejszymi, no i ze świetnym, finałowym, najwyższym 

dźwiękiem. W pieśni Laksa trudno było wyczuć w jakim śpiewała języku, ale muzycznie 

potrafiła nas zaciekawić. Piękna to pieśń, swoją drogą. 

 

ANDRZEJ LAMPERT – tenor, Polska, Manfred Schiebel – 

fortepian 

 

W. A. Mozart Dies Bildnis ist bezaubernd schön aria Tamina z I aktu 

opery Die Zauberflöte, F. Chopin Wojak op. 74 nr 10, G. Puccini Addio 

fiorito asil aria Pinkertona z III aktu opery Madama Butterfly     

                                                                                                                           

Aria Mozarta niby ładna, nieźle prowadzona, ale jak tylko chciał dać 

coś więcej w górze – głos od razu stawiał blokadę, pojawiał się też 

niekiedy rodzaj zakłopotania, pewnej nawet nieporadności. Ma on kilka 

dźwięków i stref bardzo ładnie brzmiących, nawet głęboko, lecz są były i takie, które 

niweczyły jego wokalne ambicje, powodując wrażenie takiego „niepełnego” śpiewania. Pieśń 

Chopina  - mało wiarygodna wyrazowo, ale głosowo pełniejsza, mocniejsza, pewnie też  

i z racji niezbyt wysokich wymagań rejestrowych. Ostatnia pozycja robiła wrażenie 

najbardziej mu leżącej. Co z tego, jeśli w finale głos znów odmówił posłuszeństwa. Czasami, 

niestety, trzeba też śpiewać wyższe dźwięki… 

 



EWA LESZCZYŃSKA – sopran, Polska, Tomasz Pawłowski – 

fortepian                                                  

J. S. Bach Ich folge dir gleichfalls aria sopranowa z Johannes Passion 

BWV 245, F. Schubert Schwanengesang D 744 (op. 23 nr 3), C. 

Debussy L'année en vain chasse l'année! / Azaël!  Azaël! rec. i aria Lii 

z kantaty L'enfant prodigue       

Trudna sprawa, bo pozornie śpiew gładki, osiągany bez wysiłku, 

precyzyjnie artykułowany, ale niekiedy powodujący wrażenie takiego 

mało wyraźnego „ślizgania” się po bachowskich figuracjach. To 

wszystko jednak nic wobec wszechobecnego drżenia jej głosu. Jeśli w figuracjach muzyki 

barokowej można je jakoś schować, to w pieśni Schuberta – za żadne skarby. Trudno  było 

nawet zorientować się w jakim śpiewa języku, „groch” przykrył całą narrację. I w tej pieśni 

zanotowałem łatwość osiągania najtrudniejszych nawet wysokości, czystą intonację. W arii 

Debussy’ego udowodniła też najpełniej, że ma głos o ładnej barwie, całkiem niemały, że chce 

nim coś wyrazić, interpretować, co z tego, jeśli i tu wszelkie jej ambicje i starania psuł 

trzęsący się ciągle głos, pojawiały sie też nazbyt krzykliwe dźwięki.    

 

MARTIN MAIRINGER – tenor, Austria, Manfred Schiebel – 

fortepian  

R. Strauss Morgen  op. 27 nr 4, F. Schubert Ständchen D 957, C. Orff 

Olim lacus colueram aria tenorowa z Carmina Burana                                                                                                       

Też głos drżący, choć nie aż tak.  Ładne śpiewanie w nastroju 

lirycznego arcydzieła R. Straussa, w ciekawym muzycznym zespoleniu 

z pianistą. W pieśni Schuberta drżenie nie przyćmiło śpiewania, nadto 

wyraźnie słychać już było, co zrozumiałe, w jakim artysta śpiewa 

języku. Śpiew jednak – kompleksowo - niepełny, często blady, mało 

wyrazisty, choć wokalista ambitny i muzykalny. Podobało mi się to, że 

wokalista potrafił dostosować śpiew do nie największej dynamiki swojego głosu, dysponując 

bardzo ciekawym „piano”, szalenie delikatnym, żywym, drgającym.  

 

 

 

 

SONA MATEVOSYAN - sopran Armenia,  Bartłomiej Wezner – 

fortepian  

 

W. A. Mozart Crudele! Ah no, mio bene!...Non mi dir, bell'idol mio 

rec. i aria Donny Anny z II aktu opery Don Giovanni, R. Strauss 

Zueignung op.10 nr 1, A. Dvořák Měsičku na nebi hlubokém aria 

Rusalki z I aktu opery Rusalka                          

                                                      

Ciekawa śpiewaczka, choć śpiew jej chwiał się często intonacyjnie, 

niestety.  Niezły był recytatyw, jednak w arii nie zaimponowała mi 



niczym szczególnym. Odnosiłem wrażenie, jakby nie tworzyła  całości utworu, a śpiewała 

tylko poszczególne nuty. Mało była wyrazista, mając pod koniec jeszcze kłopoty  

z zaśpiewaniem trylu. Pieśń Straussa niepewna, z licznymi zwolnieniami, z wrażeniem jakby 

brakowało jej oddechu. Najlepsza aria Rusałki, w której pokazała ładny kolor głosu, spory 

jego urok, ale był to też głos bez większej wyrazowej siły.    

 

 

 

 

SYLWIA MAZUR – sopran, Polska, Bartłomiej Wezner – fortepian 

G. F. Händel Da tempeste il legno infranto aria Cleopatry z III aktu 

opery Giulio Cesare, P. Perkowski Spójrz już kwitną astry białe z cyklu 

Uty Japońskie op. 4 nr 1, R. Schumann Widmung  op. 25 nr 1 

 

Potrafi śpiewać. Podobała mi się wreszcie – całościowo - barokowa aria, 

wokalistka była w niej wyjątkowo skuteczna, pewne były jej koloratury, 

do tego ładnie zgrane z artykulacją pianisty. Dobre zostawiła wrażenie. 

Ma głos o ciekawym nawet kolorze, ale chyba nie za wielki. W polskiej 

pieśni, także precyzyjnie zaśpiewanej, a  niełatwej, poszła w kierunku wyrazowym. Tu jednak 

zaczął przeszkadzać mi i jej „groszek”, jakoś niedoskwierający wcześniej.  W drugiej pieśni 

pokazała też muzykalność i raz jeszcze dużą swobodę śpiewania.  

 

 

 

 

SZYMON MECHLIŃSKI- baryton, Polska,  Bartłomiej Wezner – 

fortepian 

G. F. Händel Revenge, revenge / Behold a ghastly band aria z ody 

Alexander’s Feast HWV 75, S. Moniuszko Nakaż niech ożywcze słonko 

aria Stanisława z opery Verbum Nobile, S. Rachmaninow Ditja, kak 

cvetok ty prekrasna op. 8 nr 2 

 

Ładny nawet i niemały głos, ładnie brzmiący, z bardzo dobrymi 

momentami, sprawny technicznie. Czasami wyrazowo troszkę jeszcze 

surowy ale śpiewak jest bardzo młody, ma dopiero 21 lat. Przeszkadzała mi w odbiorze jego 

„zasadnicza” postawa na scenie, takie niepewne przestępowanie z nogi na nogę. Aria 

Moniuszki niezła głosowo, choć trudno było niekiedy zrozumieć śpiewane słowa. Pieśń 

rosyjska była chyba trochę za trudna dla niego, poza słyszanym też, dającym się już mocno 

we znaki zmęczeniem, miała też dwa ładne momenty wyrazowe. 

 

 

 

 

 



KATARZYNA MĘDLARSKA – sopran, Polska, Manfred Schiebel – 

fortepian 

E. Grieg Dereinst, Gedanke mein. op. 48 nr 2, J. Massenet Allons! Il le 

faut/Adieu, notre petite table aria Manon z II aktu opery Manon, G. Verdi 

Morró, ma prima in grazia aria Amelii z III aktu opery Un ballo in 

maschera 

 

Od początku sprawiała wrażenie, jakby skupiła się wyłącznie na 

budowaniu nastroju i z takim wrażeniem pozostała w zasadzie do końca 

pieśni. Ciągle go szukała i budowała. Nie podobał mi się też ogólny wydźwięk arii 

Masseneta, odnosiłem wrażenie, że brakowało wyrazowych środków. Śpiew trudny do 

określenia, bo wciąż na niego… czekałem. Doczekałem się dopiero w ostatniej pozycji jej 

występu gdzie wreszcie słychać było operową inklinację, pewną wykonawczą swadę, która 

zapewne dobrze sprawdza się w warunkach scenicznych.  

 

 

 

KLAUDIA MOŹDZIERZ – mezzosopran, Polska. Grzegorz Biegas – 

fortepian  

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

di Tito, K. Szymanowski Wschód słońca op. 32 nr 1, L. Bernstein I am 

easily assimilated aria Starszej Pani z I aktu opery Candide  

 

Na koniec porannej sesji pojawiło się coś zdecydowanie najciekawszego. 

W dziele Mozarta, szeroko brzmiał jej głos, był mocny, zróżnicowany,  

z wieloma odcieniami. To było dobre, pewne, ciekawe śpiewanie  

i  muzykowanie, miało duży wyrazowy i muzyczny sens. Pieśń Szymanowskiego wykonała z 

dużą świadomością jej niełatwych treści. Doskonale wiedziała, co śpiewa, czyniła to 

precyzyjnie i ciekawie. Równie dobrze wypadła aria Bernsteina, w której także śpiew 

wokalistki spełniał oczekiwania. Nie znalazła chyba dobrego pomysłu na zakończenie tej arii, 

ale przecież można szukać innych rozwiązań, trochę ciekawiej „brzmiących”...  

 

 

 

DŽENANA MUSTAFIĆ – sopran, Bośnia, Manfred Schiebel – 

fortepianW. A. Mozart Als Luise die Briefe  KV 520, G. Mahler 

Ablösung im Sommer" z Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit,  

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

aktu opery Le Cid 

Głos niezły, precyzyjny, też niestety drżący, raz tedy przeszkadzający 

bardziej, raz mniej – do czego tu już przywykamy. Pieśń Mahlera ujęta 

została przez śpiewaczkę bardzo -określiłbym to- charakterystycznie bo 



raczej chyba nie oryginalnie. Arię Masseneta zaśpiewała bez operowej celebry, choć  

z pewnym wyczuciem, nawet wrażliwością, głosem dość mocnym i wyrównanym. Daleko 

było do zachwytów, ale bywało i bardzo ciekawie. 

 

BARBARA OCHROMOWICZ - sopran, Polska. Bartłomiej Wezner – 

fortepian                  

R. Strauss Allerseelen op. 10 nr 8, F. Cilea Ecco, respiro appena aria 

Adriany z I aktu opery Adriana Lecouvreur, G. Puccini Donde lieta usci 

aria Mimi z III aktu opery La Bohème 

 

Głos nie za bogaty, delikatnie rzecz ujmując, też drżący, ale tu znów 

przeszkadzający w odbiorze, i to w każdym utworze. Śpiewaczka 

ambitna, może i nawet nieźle przygotowana, jednak efektów mocno 

brakowało. Chyba najciekawsza była aria Pucciniego, z dobrze 

osiąganymi wysokimi dźwiękami, ale to drżenie trudne było do zaakceptowania. Tak się 

zastanawiałem podczas niedzielnych przesłuchań, dlaczego pedagodzy wypuszczają w świat 

wokalistów z takim doskwierającym wykonawczym mankamentem. Ciekawe, prawda? 

 

 

KATARZYNA OKOŃSKA – mezzosopran, Polska. Bartłomiej 

Wezner – fortepian 

G. Verdi Stride la vampa aria Azuceny z II aktu opery Il Trovatore, 

 S. Rachmaninow 

Ja zdu tebia op. 14 nr 1, J. Strauss Ich lade gerne mir Gäste ein aria 

Orlowskiego z II aktu operetki Die Fledermaus    

 

Bardzo nie podobało mi się zachowanie śpiewaczki na scenie. 

Ograniczony do jednego tylko ruchu rąk zasób środków scenicznych, 

powodował swoiste zakłopotanie podczas słuchania. Może to nerwy? Uważam, że wokalistka 

powinna nagrać sobie kiedyś swój występ i wyciągnąć wnioski. Zakłopotanie moje zaś 

pogłębiało się, bo niemal od razu pojawiały się też mankamenty wokalne, dźwięki były często 

płaskie, nieładne; raził styl wykonawczy przede wszystkim w Straussie, nieciekawie brzmiał 

też język śpiewanej arii. 

 

 

DARIUSZ PERCZAK - baryton, Polska. Manfred Schiebel – fortepian 

W. A. Mozart Tutto è disposto / Aprite un po’ quegli occhi rec. i aria 

Figara z IV aktu opery Le nozze di Figaro, J. Offenbach Dans les rôles 

d'amoureux langoureux, aria Lindorfa z I aktu opery Les Contes 

d'Hoffmann, G. Sviridov Bogomater v gorode pieśń z poematu wokalnego 

Petersburg 

 



Jego postawa na scenie też wzbudzała moje wątpliwości, ale przynajmniej nieźle śpiewał. 

Sporej mocy to głos, nieźle brzmiący, dobrze przygotowany. W arii Mozarta zanotował obok 

tego dobrego także wykonawczą wpadkę, na szczęście potrafił się wycofać w porę. 

Wykonanie arii Lindorfa zwróciło uwagę pewną oryginalnością ujęcia, a w pieśni rosyjskiej  

z kolei mogła podobać się spokojna narracja, wyrazistość przeprowadzonej kulminacji czy 

ładne piana. Jednak w końcu głos był już bardzo zmęczony, czego nie dało się ukryć. 

 

 

 

PAWEŁ POPOWICZ - baryton, Polska. Bartłomiej Wezner – 

fortepian                                                   

R. Vaughan-Williams The Vagabond z cyklu Songs of Travel do tekstów 

R. L. Stevensona, P. Czajkowski Sred szumnowo bala op. 38, R. Wagner 

Wie Todesahnung / O du mein holder Abendstern aria Wolframa  

z III aktu opery Tannhäuser 

 

O jego występie chciałbym jak najszybciej zapomnieć, choć pewnie nie 

będzie to łatwe. Żeby być w miarę delikatnym, napiszę tylko, że jego 

występ był konsekwencją tego, że do konkursu w Nowym Sączu nie 

przeprowadza się kwalifikacji. W związku z tym trzeba się niestety czasami liczyć z takimi 

zjawiskami, które pisząc szczerze, jednak nie powinny przydarzać się na tym konkursie, bądź 

co bądź - SZTUKI WOKALNEJ i to imienia wielkiej, światowej miary  śpiewaczki. Jego 

występ nie miał ze sztuką nic wspólnego. Kandydat po prostu pomylił konkursy a nam 

uzmysłowił, że I etap jest tu jednak etapem eliminacyjnym. 

 

 

 

ANNA ROGACZEWSKA - sopran, Polska. Justyna Skoczek – 

fortepian 

R. Strauss Wiegenlied z cyklu Fünf Lieder op. 41 nr 1, W. A. Mozart Et 

incarnatus est aria z Grosse Messe c-moll KV 427, F. Obradors Al Amor  

ze zbioru Canciones Clásicas Españolas 

W gruncie rzeczy problem braku kwalifikacji do konkursu wiąże się i z tą 

kandydatką, choć tu przynajmniej pojawiły się jakieś oznaki czegoś 

pozytywnego. Niewątpliwie też odróżnia ich od siebie także to, że w tym 

przypadku  mamy na pewno do czynienia z jakimś stosunkiem czy uczuciem kandydatki do 

muzyki, tam nie było nawet śladu. Zawsze to coś... 

 

 

 

 



 

SEWERYN ROPENGA – bas, Polska. Bartłomiej Wezner – fortepian 

R. Schumann Die beiden Grenadiere op. 49, M. Musorgski Kak va 

gorodye aria Warłama z I aktu opery Borys Godunow, S. Moniuszko 

Stary kapral 

 

Po tych dwóch występach bardzo długo odnosiłem wrażenie, że …mamy 

do czynienia z jakąś wielką gwiazdą światowego teatru operowego. Jego 

śpiewanie miało charakter, sens; głos -wyczucie, moc, dynamikę, rejestry 

były wyrównane, nie miałem żadnych uwag do słabych dołów czy 

wyciskanej góry, jak zazwyczaj. Potem, i owszem, nagle usłyszałem 

drżenie głosu w dużej dynamice śpiewania, pojawiały się też i inne wątpliwości ale - proszę 

mi wierzyć - ogromnie ucieszył mnie jego występ, właśnie wtedy, w tych okolicznościach  

i taki też – udany - pozostanie w mojej pamięci. 

 

 

 

JOANNA ROT - mezzosopran, Polska. Michał Rot – fortepian 

I. J. Paderewski L’ennemie z cyklu 12 pieśni do słów C. Mendèsa op. 22 

nr 12, G. Verdi Stride la vampa aria Azuceny z II aktu opery Il 

Trovatore, G. Mahler Das irdische Leben ze zbioru Das Knaben 

Wunderhorn 

 

Nie spodobało mi się jej śpiewanie. Głos nie miał walorów ładności, 

może tylko to, że był mocny, wyrazisty ale szwankowało frazowanie, 

często nie mające nic wspólnego z muzyką np. Verdiego czy Mahlera, 

nb. trudno było niekiedy rozpoznać, że słuchamy właśnie tych, a nie 

zupełnie innych utworów. Odnosiłem wrażenie, że śpiewaczka ciągle idzie na żywioł, że niby 

tworzy coś ważnego, przejmującego, a w końcu okazywało się, że mamy do czynienia z może 

i emocjonalną ale jednak pewną tylko próbą interpretacji. I tu zanotowałem problemy  

z rozpoznaniem języka śpiewanych utworów.  

 

 

 

MARIA ROZYNEK - sopran Polska. Joanna Sipowicz – fortepian 

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

Zauberflöte, M. Rimski-Korsakow Solovej  op. 2 nr 2, G. Rossini Una 

voce poco fa aria Rozyny z I aktu opery Il Barbiere di Siviglia 

 

Taki trochę to głos płaczący czy może płaczliwy, ale niemały. Też, 

niestety, drżący. Nawet i sprawny w koloraturach, choć w arii Mozarta 

były one może trochę za „krzykliwe”. Najciekawszy był Rossini, 

bezdyskusyjnie. Słynna kawatina Rozyny, w sopranowej postaci, 

zaśpiewana została czysto, pewnie, a co najważniejsze filuternie, dziewczęco, z naturalnym 

wdziękiem i leciuteńko. Do tego z uśmiechem. Zabrakło tylko niestety pomysłu, a pewnie  



i możliwości na finał, który postawiłby przysłowiową efektowną kropkę nad i, przez co 

wrażenie trochę osłabło, co odbiło się także na przyjęciu publiczności, której nb. nikt 

specjalnie nie poruszył podczas przesłuchań pierwszego dnia I etapu. 

 

 

 

MAGDALENA RÜKER - mezzosopran Austria. Manfred Schiebel – 

fortepian  

S. Barber Must the Winter come so soon? aria Eryki z I aktu opery 

Vanessa, J. Brahms Von ewiger Liebe op. 43 nr 1, R. Strauss Nichts ze 

zbioru 8 Gedichte aus „Letzte Blätter“ op. 10 

 

Kiedy słuchałem jej występu, odnosiłem wrażenie, że jest przygaszona, 

smutna, nazbyt pasywna jak na solowe, do tego konkursowe przecież 

śpiewanie. Nieźle wypadła jednak pieśń Brahmsa, w której pokazała 

trochę swoich walorów, bardzo spodobała mi się też kulminacja tej 

pieśni, dobrze pokazująca jej talent. Ostatnią pieśń zaśpiewała na poziomie, ale zupełnie 

niczym nie potrafiła mnie zachwycić. 

 

 

 

NATALIA SKRYCKA - mezzosopran, Polska. Bogusława Ciepierska 

– fortepian  

G. F. Händel Where shall I fly rec. i aria Dejaniry z III aktu opery 

Hercules, S. Prokofiew Field of the dead aria mezzosopranowa z kantaty 

Alexander Nevsky, W. A. Mozart Die Alte KV 517 

Rozwijał sie jej występ. Haendel był dość dramatyczny, mocny, czasami 

jednak nie do końca wiarygodny. Może chciała pokazać więcej niż może, 

brakowało mi np. głębi niskich dźwięków. Inna sprawa, że ten 

dramatyzm był może trochę przeszarżowany… Prokofiewowi też 

zabrakło wyrazowej głębi, choć niewątpliwie było to ambitne wykonanie. Dało się i tu 

usłyszeć to prawie ciągle obecne tego dnia drżenie jej głosu, czego nb. nie słyszałem 

specjalnie w pierwszej arii. Mozart był dla mnie najciekawszy. Było to i urokliwe,   

i przejmujące. Była też potrzebna w tej pieśni błyskotliwość, całkiem dobra dykcja, dobrze 

brzmiący niemiecki, było w końcu dużo potrzebnego tu aktorstwa, może nawet w pewnym 

nadmiarze,  ale może przez to zostało w pamięci.  

 

 

 

BARTOSZ SZULC - bas Polska. Patrycja Chałupnik – fortepian 

J. S. Bach Mache dich mein Herze rein aria basowa z Matthäus-Passion 

BWV 244, L. van Beethoven Hat man nicht auch Gold beineben aria 

Rocca z I aktu opery Fidelio, S. Moniuszko Stary kapral 

 



Mam nadzieję, że tylko klimat bachowskiej arii spowodował jego postawę na scenie. 

Zaśpiewał ją tak właśnie, „na umarłego”, ale kulturalnie, spokojnie, choć bez rewelacji. 

Ożywiona już bardziej była aria z Fidelia. Nieźle brzmiał jego głos w średnicy, górne tony 

były jednak gorsze, bardziej już wyciskane. Basowych zaś walorów najwięcej pokazał  

w Starym kapralu. Na pewno zaśpiewał tę pieśń z pewna pasją, także z całkiem dobra dykcją.    

 

 

 

JOANNA SZYNKOWSKA vel SĘK – sopran, Polska. Manfred 

Schiebel – fortepian 

A. Tansman Cisza, opada mgła z cyklu 8 Mélodies Japonaises ,  

M. Rimski-Korsakow 

Ivan Sergiejewich ... / Ach posmotri… / Vzgliani …rec. i aria Marfy z IV 

aktu opery Carskaja nieviesta, J. Strauss Spiel ich die Unschuld vom 

Lande aria Adeli z III aktu operetki Die Fledermaus 

 

Wyjątkowo zaangażowany był to występ, pod każdym względem, acz 

nierówny. Ambicja  – ogromna, możliwości całkiem spore, dobra też prezencja. Czasami – 

sądzę - szwankowało tylko wyczucie, gdzie może kończyć się granica  pewnego aktorskiego, 

teatralnego dobrego smaku, zwłaszcza w ostatniej arii, choć też i w arii Marfy. To był występ, 

myślę o dwóch scenicznych rolach, który pewnie wywarłby wrażenie podczas spektaklu, 

koncertu z pełną salą, a tu na konkursie, kiedy jury oczekuje „tylko” jak najlepszego,  

profesjonalnego rzemiosła, a najmniej tzw. didaskaliów – niekoniecznie. Jak będzie – 

zobaczymy.  

 

 


