Konkurs Ady Sari: 3. miejsce wybitnej śpiewaczki
z Limanowej
Dobiegł końca XIV Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari. My jednak
postanowiliśmy się bliżej przyjrzeć jednej z uczestniczek tej edycji konkursu. Wraz z dwoma innymi
artystkami zajęła trzecie miejsce w kategorii głosów żeńskich. O kim mowa? O Jadwidze Postrożnej,
utalentowanej śpiewaczce z Limanowej.

Ma dopiero dwadzieścia dziewięć lat, a na swoim koncie wiele prestiżowym nagród w międzynarodowych
konkursach. Pochodzi spod Limanowej. Ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia
podyplomowe na Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod kierunkiem dra hab. Tadeusza Pszonki.
W konkursie Ady Sari brała udział po raz drugi. Już cztery lata temu urzekła jury. Jednak dotarła wtedy
tylko do drugiego etapy przesłuchań. W tym roku zaszła o wiele dalej.
- Podobała mi się już cztery lata temu. Wtedy powiedziałam jej, że będzie śpiewać. Zachwyciła mnie. Gdyby
nie miała pecha, a my - szczęścia, że taka wspaniała artystka zdobyła pierwszą nagrodę, zajęłaby na pewno
drugie miejsce - oceniła Helena Łazarska, przewodnicząca jury.
Oprócz trzeciego miejsca Postrożna zdobyła dwie inne nagrody. Pierwsza to nagroda Małopolskiego
Centrum Kultury Sokół w postaci udziału w koncertach noworocznych 2012. Drugą przyznał jej Teatr
Wielki w Poznaniu. Jadwiga Postrożna zagra w spektaklu w sezonie 2011/2012.
– Dla mnie to ogromny sukces. Niesamowite wyróżnienie, zwłaszcza, że pochodzę z Limanowej - sądzi
artystka. Nie ma kompleksu prowincjuszki. Na studiach mówili o niej „góralka z silną osobowością”. – Żeby
do czegoś dojść trzeba walczyć i mieć silną wiarę w sobie - komentuje.
Jest szczególnie zadowolona ze spektaklu w poznańskim teatrze. Najprawdopodobniej zagra w „Hamlecie”,
jednak nie wie, jaka rola jej przypadnie. Zdaje sobie sprawę, że bardzo trudno zaistnieć w świecie
operowym i jak bardzo ciężko jest wejść na deski scen operowych. Debiutowała w Operze Bałtyckiej w
Gdańsku. Potem w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu, a także w Operze Narodowej w Sofii
(Bułgaria).
W czasie trzeciego etapu tegorocznego konkursu im. Ady Sari, na widowni była obecna jej rodzina. –
Czułam ich wsparcie – mówi artystka.
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