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Możliwości ludzkiego głosu są in-
dywidualnie zróżnicowane i uwa-

runkowane z jednej strony genetyczną, psy-
chofizjologiczną budową aparatu głosowego,  
z drugiej wzorcami fonetycznymi, jakie domi-
nują w określonym czasie historycznym i zwią-
zanym z nimi dźwiękowym środowiskiem, oto-
czeniem, w jakim żyjemy (naród, rodzina, grupa 
rówieśnicza, religijna, szkoła, media, idole itp.), 
a także stopniem świadomości fizjologicznych 
i akustycznych procesów, jakie zachodzą w na-
szym organizmie podczas fonacji

Ciekawym fonetycznie znakiem czasu we 
współczesnym mówionym języku polskim (nie 
ograniczającym się tylko do regionu Podhala)  
jest domykanie wyrazów kończących się otwar-
tą samogłoską nosową „ą”, również nosową, 
spółgłoską: „m”, np. zrobi(ą)om, przyjd(ą)om, 
wypij(ą)om itd. Albo, odwrotnie – niedomyka-
nie spółgłoską „m” wyrazów, których fonetycz-
na budowa tego wymaga; np. ja rozumie(m), ja 
umie(m), z opuszczeniem należnego tym wyra-
zom „m” na końcu. Są to przykłady, jak się wyda-
je, pewnego rodzaju nieświadomego dźwięko- 
wego mimetyzmu sprawiającego, że upodab-
niamy się dźwiękowo do naszych idoli (prezy-
denta, sportowca, najlepszej koleżanki, lubia-
nego szefa, itp.) lub grupy społecznej, z którą się 
mentalnie i emocjonalnie utożsamiamy, a w któ-
rej występują takie wzorce fonetycznych zacho-
wań (zjawiskami tymi w ramach językoznawstwa 
zajmują się socjolingwistyka oraz psycholing-
wistyka) . Mamy tu też z pewnością do czynienia 
ze zwykłym brakiem wiedzy dotyczącym sposo-
bu poprawnego wymawiania wyrazów (dykcji) 
oraz deficytu uwagi, który powoduje i utrwala 
nawykowe zachowania dźwiękowe. Co ciekawe, 
często jest tak, że źle wymawiany wyraz pisze-
my poprawnie; np. piszemy poprawnie: włączać 
(fonetycznie poprawna jest oczywiście wymowa 
- włonczać ), ale mówimy: włanczać, bo taki wzo-
rzec zafunkcjonował (funkcjonuje) w naszym 
dźwiękowym otoczeniu. Nie bez znaczenia jest 
tutaj zapewne zjawisko naturalnej, fonetycznej 
ewolucji języka. 

Artykułowana mowa ludzka, tak samo 
zresztą jak mowa zwierząt (radosne szczekanie 
lub przejmujący skowyt psa) to komunikat za-
wierający informacje o różnym stopniu precy-
zji, działający zarówno w obrębie gatunku, jak 
i poza nim. 

Zbudowana na solidnej opoce ludzkiego 
ego (wraz z jego pychą) wieża Babel i będące 

tego konsekwencją pomieszanie języków nadal 
działa. Ale także wśród tych, którzy posługują się 
tą samą mową, te same słowa oznaczają często 
zupełnie co innego. Dotyczy to również jednego 
z kluczowych słów, najważniejszych, określają-
cych w decydującym stopniu hierarchię warto-
ści dla człowieka podstawowych; mianowicie 
słowa: prawda.

Stopień precyzji zatem, tj. adekwatność ko-
munikatu do treści, jakie chcemy i powinniśmy 
przekazać, aby osiągnąć zamierzony cel, decy-
duje o stopniu realizacji naszych intencji, zamie-
rzeń i pragnień. 

Dźwięk (głos), podobnie jak ruch, czy wy-
gląd (mówimy wszak, że ktoś porusza się z gra-
cją lub, że ma przyjemnie brzmiącą barwę głosu, 
miłą powierzchowność) współdecyduje o tym, 
jak jesteśmy odbierani w naturalnym i społecz-
nym otoczeniu (ptasim, psim, rodzinnym, towa-
rzyskim, zawodowym, biznesowym, itd.). 

Świadome używanie głosu czyni nas pew-
niejszymi siebie i bardziej precyzyjnymi w kon-
taktach międzyludzkich, redukuje stres związany 
na ogół z wystąpieniami publicznymi, poprawia 
samopoczucie, bo pomaga odreagować wła-
ściwą intonacją negatywne, niechciane emocje 
i daje nieporównywalną z niczym przyjemność 
płynącą z dzielenia się dźwiękiem, jak muzycz-
nym chlebem (wrażenia – również te dźwięko-
we – są przecież subtelnym, duchowym pokar-
mem). 

Nie ma lepszych i gorszych głosów. Są 
inne. Używane mniej lub bardziej świadomie. 
A nie każdy wie, że mimo czasami znacznych 
podobieństw, nie ma na świecie dwóch głosów 
identycznych. Jesteśmy posiadaczami jedynego 
na tym świecie dźwięku, jedynych na świecie 
dźwiękowych linii papilarnych, dźwiękowej tę-
czy oka. 

Warsztat Magia głosu – twój dźwiękowy 
wizerunek

– to propozycja dla ludzi mówiących dobrze, 
ale chcących używać głosu jeszcze lepiej, efek-
tywniej, bez niepotrzebnego zmęczenia. Dla 
mówiących lub śpiewających – jak im się wy-
daje – mniej fantastycznie – w szkole, urzędzie, 
przy goleniu, gotowaniu, depilacji, na estradzie, 
lub zupełnie bez powodu – wszędzie. To jedna 
z propozycji warsztatowych WOAK, adresowana 
do tych, którzy pracują głosem i chcą bardziej 
świadomie kształtować swój dźwiękowy wize-
runek, ale także, z racji wykonywanego zawodu 
sami kształtują wzorce dźwiękowego funkcjo-
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nowania w swoim otoczeniu (np. nauczyciele 
i instruktorzy domów kultury w stosunku do 
swoich podopiecznych, praktycznie wszystkie 
tzw. kontaktowe profesje, których uprawianie 
związane jest z bezpośrednim, werbalnym kon-
taktem z innymi).

W programie, który zawsze dostosowany 
jest do oczekiwań i możliwości uczestników znaj-
dują się m. in.: odkrywanie wzorców oddecho-
wych, artykulacyjnych i mimicznych; zwierciadło 
oddechowe, artykulacyjne i mimiczne; przepo-
na i jej rola w procesie oddychania i artykulacji; 
otwieranie samogłosek; „rozmiar” sylab; akcenty 
wyrazowe i zdaniowe, transakcentacje; gestyka, 
przyruchy; pamiętanie siebie; nie mów do mnie 
takim tonem – intonacja; ćwiczenia artykula-
cyjne, dykcyjne; nauka świadomego używania 
rejestrów i związanych z nimi rezonatorów gło-
sowych; pojęcie średnicy głosu i poprawne jej 
stosowanie; trema i sposoby jej opanowania.

 Na zakończenie warsztatów – swobodna, 
indywidualna autoprezentacja wiersza, pio-
senki, mantry, jednego słowa, zdania, fragmentu 
„czegoś”.

Zajęcia prowadzi autor tekstu Erwin Re-
gosz – muzyk, kompozytor, gitarzysta, pedagog 
od ponad dwudziestu lat zajmujący się pracą  
z głosami zarówno dorosłych, jak i dzieci. Gry na 
gitarze uczył się m.in. u Marka Blizińskiego. 
Współpracował m.in. z Elżbietą Zapendowską, 
Ewą Urygą, Anną Serafińską, Grażyną Łoba- 
szewską, ostatnio – od kilku lat – z Ewą Kossak. 
Uczestniczył w kursach mistrzowskich emisji 
głosu prowadzonych m.in. przez Olgę Szwajger, 
śpiewu gardłowego – Gendosa, Speech Level 
Singing – Rocio Guitard. Od kilkunastu lat zaj- 
muje się pracą artystyczno-metodyczną w Wo-
jewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu 
jako st. instruktor ds. muzyki. Juror Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego. Jest m.in. au-
torem muzyki i producentem wydanych przez 
WOAK płyt repertuarowych, które uzyskały cer-
tyfikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i służą 
pomocą dydaktyczną-artystyczną instruktorom 
muzyki i nauczycielom w regionie i całym kraju 
(piosenki zdobyły dla śpiewających je dzieci bar-
dzo wiele nagród na przeglądach i festiwalach 
lokalnych i ogólnopolskich, m.in. kilkakrotnie 
nagrody główne na Międzynarodowym Festiwa-
lu Piosenki i Tańca W Koninie ). 

Warsztaty będą odbywały się w siedzibie 
WOAK w Toruniu w marcu, maju i październi-
ku 2009r. Możliwe jest również organizowanie 
warsztatów wyjazdowych w placówkach kultury 
i oświaty w województwie kujawsko – pomor-
skim – po uzgodnieniu terminów. Zgłoszenia in-
dywidualne i grupowe przyjmują: Erwin Regosz 
– tel. 056 6522755, kom. 607234568 i Barbara  
Płaneta – tel. 056 6522755, 056 6522027.




