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Dwa Muzyczne światy-Zosia Sławińska i Viet Trung Nguyen

 Finalistka The Voice Kids niedawno wydała
singiel ,,moment"

Wywiad z Zosią 
na stronie numer 2

Viet Trung Nguyen zagrał 

na naszym fortepianie na
sali koncertowej!

,, Be a voice not an echo"- 
Dołącz do redakcji i spraw,
aby ten głos brzmiałcoraz
głośniej
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Wywiad z Zosią Sławińską- finalistką The Voice Kids Wywiad
przeprowadzony przez
Macieja Wyszyńskigo

Nowy Singiel Zosi

Skąd pomysł na
wzięcie udziału w
The Voice Kids?
 Zosia Sławińska:
Była to spontaniczna
decyzja. Nie miałam
zamiaru zgłaszać się
do tej edycji programu
– dawniej byłam na
castingach do 2
edycji, ale nie

dostałam się na
przesłuchania w
ciemno. Pewnego
dnia jednak
zobaczyłam na
Instagramowym
profilu mojej
koleżanki, że trwają
zgłoszenia przez
internet. Trochę się 
wahałam, ale razem

z moimi rodzicami
stwierdziliśmy, że
spróbuję.
2.  Co poradziłabyś
innym, którzy też
chcą wziąć udział w
tym programie?
ZS: Po prostu zróbcie
to! Zupełnie nie ma
się czego obawiać.
Jest to cudowne

doświadczenie i
bardzo rozwija nie
tylko muzycznie, ale
też uczy pewności na
scenie – a przede
wszystkim, The Voice
Kids to świetna
zabawa!

Jak wyglądała droga
od pomysłu wzięcia
udziału w programie
do wyjścia na scenę?
 ZS: Szczerze mówiąc,
wysłałam zgłoszenie
dopiero ostatniego
dnia zapisów! Niedługo
później dowiedziałam
się o tym, że udało mi
się przejść precastingi.
Byłam w ogromnym
szoku! Nie wiem, czy
kiedykolwiek wcześniej
byłam tak
podekscytowana.
Później wszystko
działo się tak szybko –
próby,
przygotowania… i w
końcu same
przesłuchania w
ciemno. Jeszcze przed
wejściem na scenę
byłam bardzo
zestresowana – jednak
był to pozytywny

rodzaj stresu.
Pamiętam, że
uspokoiła mnie
rozmowa z Idą, która
wsparła mnie już przed
samym występem.
 

 Który utwór z
wykonanych w
programie lubisz
najbardziej?
ZS: Nie wiem, czy
jestem w stanie
wybrać. Do każdego z
nich czuję wielki
sentyment, jednak z
piosenką z bitew – 
„Wszystkiego na raz”
wiążę najwięcej
wspomnień. Ten etap
w programie jest chyba
również

moim ulubionym –
byłam bardzo
szczęśliwa, że mogłam
poznać moją drużynę i
moje trio.

Bitwa

,,Moment"

Zuzia, Gustaw i Zosia
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Wywiad z Zosią cz. 2

 Jak pracowało się w
drużynie Dawida
Kwiatkowskiego?
Jak relacje z innymi
uczestnikami?
ZS: Przede
wszystkim, w ogóle
nie było czuć między
nami rywalizacji.
Każdy z nas cieszył
się z sukcesów

innych. Dawid jest
cudownym trenerem,
na przesłuchaniach
nie mogłam podjąć
lepszej decyzji. Bije
od niego ciepło i
mieliśmy w nim
niesamowite
wsparcie. Od
początku wszyscy się
polubiliśmy i mamy ze

sobą świetny kontakt
do dzisiaj.
Jakie są twoje
marzenia związane z
muzyką?
ZS: Zdecydowanie
chciałabym łączyć
moją przyszłość z
muzyką. Moim
największym
marzeniem jest zostać

piosenkarką - tworzyć
własne piosenki i
występować na
dużych scenach. Na
razie nagrywam wiele
coverów, które można
usłyszeć m.in. na
moim Instagramie
(_.zocha).

Jaki jest twój
ulubiony
wykonawca?
ZS: Uwielbiam
twórczość Shawna
Mendesa. Od początku
mojej muzycznej
przygody inspirowałam
się jego muzyką.
Jestem też fanką
Dawida
Kwiatkowskiego, o
czym wspomniałam już
wcześniej. Słucham
wielu gatunków
muzyki, ale moje
ulubione to Indie, Rock
i Pop.
 Czy kiedyś w
przyszłości

chciałabyś jeszcze
raz wziąć udział w
takim programie?
ZS: Na razie o tym nie
myślałam, ale
zobaczymy, co
przyniesie czas.
Jednym z wielu
czynników, dla których
chętnie wróciłabym na
scenę The Voice jest
przemiła produkcja i
atmosfera, którą
pokochałam!

Jesteś
multiinstrumentalistką,
Czy trudno było ci
się nauczyć gry na
wielu instrumentach?
ZS: Aktualnie gram na
skrzypcach,
fortepianie, gitarze i
ukulele. Na skrzypcach
uczę się grać najdłużej
- był to mój główny
instrument w szkole
muzycznej, której I
stopień skończyłam
dwa lata

temu. Jako dodatkowy
instrument uczyłam się
fortepianu. Gry na
ukulele i gitarze uczę
się samodzielnie. Nie
jest to dla mnie trudne,
jednak cały czas
staram się rozwijać
swoje umiejętności na
wszystkich czterech
instrumentach.Dawid Kwiatkowski

,,Someone Like

Trener Zosi



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 1 12/2021 | Strona 4  

www.juniormedia.plMusic News Be a Voice not an
echo

Viet Trung Nguyen- Wybitny pianista grał na naszym
fortepianie

Wywiad
przeprowadzili: Zofia
Pałasz i Grzegorz
Bucholc

Grzegorz Bucholc:
Ma pan jakieś
sposoby na
koncentrację?
Viet Trung Nguyen:
Bardzo Ważny jest
sen. 
GB: Czy dobrze się
panu grało na naszym
fortepianie?
VTN: Ma Ładne
Brzmienie, ale ciężko
na nim zrobić
dynamikę.

Viet trung Nguyen
dotarł do II etapu
konkursu
chopinowskiego
2021, a w 2020 zajął 5
miejsce

 Zofia Pałasz:Czy ma
pan swojego
mentora, wzorzec
pianistyczny?
VTN:Đặng Thái Sơn,
Seong-Jin Cho i wielu
innych
ZP: A czy może pan
powiedzieć dlaczego
właśnie oni? 
VTN: Czy słyszała pani
jak grają? 
ZP: Jak pan sobie
radzi ze stresem, czy
ma pan jakieś
sposoby? 
 VTN: Gdy pierwszy
raz brałem udział w
Konkursie
Chopinowskim

rano przed występem
mama przygotowała mi
na śniadanie bułkę,
której ze stresu nie
byłem w stanie
przegryźć. A jako
sposób na stres
polecam jeść dużo
mięsa.
ZP: Co pan robi w
czasie wolnym? 
 VTN: Bardzo lubię
grać w gry
komputerowe.
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Grafika:
https://obcas.pl/zosia-
slawinska-wiek-the-
voice-kids-druzyna-
instagram/ ,
https://www.gdynia.pl/aktualnosci-
9,6470/moment-do-
kariery,561737,
https://voicekids.tvp.pl/52970866/slawinska-
rosinski-dudek-
wszystkiego-na-raz, 
https://zloteprzeboje.tuba.pl/zloteprzeboje/7,162811,26898116,nastolatka-
wbila-jurorow-w-
fotele-hitem-adele-
someone-like.html

,
https://www.gala.pl/artykul/dawid-
kwiatkowski-
wyznaje-milosc-na-
planie-the-voice-
kids-komu-napisal-
kocham-, 

https://www.taniec.org.pl/pianista-
wietnamski-
kwalifikuje-sie-do-
polskiego-
miedzynarodowego-,
konkursu/
cie-171231055031,

Podsumowanie- W Naszej redakcji jest jeszcze mało redaktorów, ale możesz to
zmienić. Dołącz do redakcji i twórz ten magazyn. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się na Teams do Macieja Wyszyńskiego. 


