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Głos. Warsztaty
AErwin Regosz

Są jeszcze miejsca? Czy będą następ-
ne edycje? Kiedy? To najczęściej za-

dawane pytania przez tych, którzy spóźni-
li się na tegoroczną, jubileuszową edycję 
Ogólnopolskich Warsztatów Piosenkarskich, 
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu już po raz pięt-
nasty. Odbyły się w połowie lutego, ale ze 
względu na dużą ilość zgłoszeń, druga odsło-
na dla tych, którzy się „nie załapali”, powtórzo-
na będzie w kwietniu 2009 r. 

Co dają młodym ludziom warsztaty? 
Najlepiej byłoby zapytać o to ich samych. Ale 
są cele i zadania, które stawiają przed sobą 
organizatorzy i prowadzący. I o tych muzycz-
nych kęsach wiedzy, doświadczenia, o tym 
muzycznym chlebie jakim dzielą się z uczest-
nikami prowadzący – słów parę.

Jako współprowadzących staram się za-
praszać osoby wiedzące, a takimi bez wąt-
pienia są Elżbieta Zapendowska, Ewa Kossak, 
Grażyna Łobaszewska, Anna Serafińska. Fan-
tastycznym akompaniatorem i współprowa-
dzącym jednocześnie, towarzyszącym nam 
od piętnastu lat jest znakomity pianista, kom-
pozytor, aranżer i pogodny człowiek – Artur 
Grudziński. Posiada on dodatkowo niebywa-
ły muzyczny instynkt, pozwalający na stylowe 
znalezienie się w każdym gatunku muzycz-
nym, jaki pojawi się w utworach śpiewanych 
przez uczestników.

Nie są to ludzie, którzy wydają uczestni-
kom polecenia w rodzaju: „rzuć we mnie gło-
sem, cokolwiek to dla ciebie oznacza”. Bo to 
są wskazówki świadczące o „wiedzy” nauczy-
ciela, któremu coś gdzieś dzwoni, i który dzia-
łając po omacku ma nadzieję, że może trafi. 
Często jednak trafia w próżnię, powiększając 
zamęt w głowach podopiecznych.

Na naszych warsztatach zaczynamy od 
uświadomienia uczestnikom ich wzorców od-
dechowych, artykulacyjnych i mimiczno-ru-
chowych. Każdy z nas je posiada. Nie każdy 
uświadamia. Zwłaszcza w sytuacji stresu to-
warzyszącego wystąpieniom publicznym. 

Powietrze jest subtelnym pokarmem, 
dzięki któremu energia w postaci wydycha-
nego strumienia rozszczelniającego zwarte 

struny głosowe powoduje ich drganie (np. 
dźwięk „a” razkreślne: 440 razy na sekundę)  
i umożliwia fonację. Już ten fakt obrazuje sto-
pień skomplikowania budowy aparatu głoso-
wego. Mówi także o tym, że część z nas posia-
dająca słuch muzyczny potrafi w powtarzalny 
sposób, dowolną ilość razy sprawić, że pojawi 
się właśnie tych 440 drgań (nie 435 lub 445), 
a część z nas tego nie potrafi i najzwyczajniej, 
mniej lub bardziej uroczo „fałszuje”. 

Jakże często oddychamy częścią płuc 
(tzw. oddechem szczytowym lub dolnoże-
browym, czyli „piersiami” lub „brzuchem”, bez 
wydłużonej podparciem przeponowym fazy 
wydechowej, asymetrycznie – bardziej jed-
ną stroną płuc – tak! tak! – to wszystko można 
sprawdzić i skorygować). 

Szczękościsk, nieruchome wargi, przy-
mknięte gardło, szczątkowe używanie rezona-
torów i związanych z nimi rejestrów, przewa-
ga jednego nad drugim (np. korzystanie tylko 
z rejestru głowowego) powoduje, że wykorzy-
stujemy tylko część możliwości jakimi dyspo-
nujemy i sami siebie – oczywiście nieświado-
mie – okradamy z mocy, barwy, plasowane-
go dźwięku, czyli poprawnej intonacji, a więc 
środków wyrazu, bez których trudno sobie 
wyobrazić interesującą obecność na scenie. 

Pamiętasz siebie? Co robią twoje ręce, 
nogi, twarz? Czy jesteś obecny teraz w tym, 
co robisz? Może odklepujesz i powielasz to, 
czego nauczyłeś się pięć lat temu, wczoraj? 
Czy potrafisz nawiązać kontakt z widzem, słu-
chaczem? Umiesz opowiadać? Co z oczami? 
Rozbiegane po ścianach, suficie, podłodze, 
albo nieruchome i nieobecne na pewno temu 
kontaktowi nie sprzyjają. Co z mimiką?

„Cierpi niezasłużenie” – mówimy o kimś, 
kto wykrzywia twarz w grymasie sztucznego, 
bezsensownego zatroskania (zmarszczone 
czoło, nastroszone brwi, wybałuszone oczy), 
śpiewając jak najbardziej prosty, pogodny 
tekst itp., itd. 

Na każdych warsztatach radzimy uczest-
nikom korzystanie z rozmaitych źródeł wiedzy 
o głosie, udział w wielu warsztatach, prowa-
dzonych przez różnych ludzi. Bo nikt z nas nie 
ma monopolu na kompletną wiedzę. Zdarzają 
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się niestety osoby, które traktują wycho-
wanków jak „coś” w rodzaju swojej własno-
ści, na zasadzie: „mój ci on”, tylko ja będę cię 
uczył(a). Nie można takiego zachowania ina-
czej nazwać, jak pedagogicznym szkodnict- 
wem. 

Czasem jedno celne słowo, jedno zdanie 
innej osoby jest w stanie odblokować zasu-
płany, uwięziony w klatce nieodpowiedniego 
rezonatora głos. Wyzwolić paletę barw i spra-
wić, że niemożliwe staje się możliwe. I wtedy 
bardzo często padają te piękne, radujące nas 
ni to stwierdzenia, ni to pytania zadziwione-
go uczestnika. To ja?! To mój głos? To niemoż-
liwe!

W dotychczasowych edycjach Ogólno-
polskich Warsztatów Piosenkarskich wzię-
ło udział ok. pięćset uczestników, wśród któ-
rych znalazły się m.in. takie nazwiska jak: 
Miłka Malzahn (pieśniarka, pisarka i poetka), 
Weronika Bochat (telewizyjny program 5,10,15, 
Teatr Muzyczny Roma, płyty: Ojej” i Tak bym 
chciała, wygrała Konin), Marta Moszczyńska 
(płyta Ojej, Teatr Buffo, obecnie w progra-
mie Piotra Rubika), Sebastian Makowski (lau-
reat studenckiej „Famy”), Grzegorz Walczak 
(Czaqu), Sławek Uniatowski (laureat Idola), 
Ola Kwiatkowska (finał Ogólnopolskiego 
Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej), Magda 
Choduń (płyta Ciepła ziemia, wygrała Konin), 
Iwona Kwiatkowska (wygrała m.in. Ogólnopolski 
Festiwal „Morda”), Agata Rożankowska (pły-
ta Tak bym chciała), Ania Karamon (laureat-
ka m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Francuskiej), Ola Kłos (wygrała wszystko, co 
do wygrania w regionie), Mateusz Wiśniewski 
(to samo plus wiele laurów ogólnopolskich), 
by wymienić tylko tych związanych z naszym 
regionem.

 Bezpośrednim efektem warsztatów oraz 
„KATAR-u lekkich brzmień – płyta repertuaro-
wa” są m.in. płyty z certyfikatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, służące za wzór nauczy-
cielom muzyki w całym kraju. Są też chętnie 
śpiewane na niezliczonych przeglądach i fe-
stiwalach piosenki dla dzieci. Istotnym novum 
od tego roku będzie przyznawanie przez ka-
pitułę prowadzących najlepszemu uczestni-
kowi warsztatów Listu polecającego do świata 
(w momencie pisania tekstu jeszcze nie wie-
my kto będzie Pierwszy). Ma on im pomagać, 
zwłaszcza ze względu na autorytet Elżbiety 
Zapendowskiej, w pozyskiwaniu wszelkie-
go wsparcia w dalszej nauce i być cenną, jak 
sądzimy wskazówką dla Panów marszałków, 
burmistrzów, prezydentów, wójtów oraz in-
nych sponsorów, ułatwiającą podejmo- 
wanie decyzji o udzieleniu takiej pomocy. 
Powodzenia i do zobaczenia bracia i siostry. 


