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Kilka słów o mnie 
 
Jestem absolwentką filologii polskiej, którą ukoń-
czyłam z wynikiem bardzo dobrym w 1998 roku. 

Pracę z głosem rozpoczęłam w 1997 roku 
w zespole folkowym OVO, praktykując tzw. 
biały śpiew.  

Uczyłam się od emisantów z Europy Wschodniej 
(Akademia Muzyczna w Kijowie, Akademia Mu-
zyczna w Petersburgu) – etnomuzykologów ba-
dających naturalną emisję głosu tzw. naturszczy-
ków, czyli osób żyjących w tradycyjnych spo-
łecznościach wiejskich, o głosie niekształconym 
(tzw. biały głos). W czasie pobytu w Rosji pozna-
łam od pracowników Katedry Etnomuzykologii 
Akademii Muzycznej w Petersburgu gimnastykę 
oddechową Strielnikowej używaną przez nich do 
celów treningu głosowego. 

W 2005 roku ukończyłam w Krakowie roczną 
Szkołę Trenerów BAZA prowadzoną przez Zdzi-
sława Kuśnierza – superwizora Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego w zakresie psycholo-
gicznego treningu edukacyjnego. Praca w szkole 
była ukierunkowana na kształcenie podstawowych 
umiejętności pracy metodą treningu grupowego. 

W latach 2005–2009 ćwiczyłam hatha jogę we-
dług metody Iyengara. 

W 2009 roku ukończyłam Podyplomowe Stu-
dium Emisji Głosu na Uniwersytecie Wrocław-
skim, gdzie poznałam metody pracy współcze-
snych emisantów głosu. 

W Fundacji OVO prowadzę regularne warsztaty 
głosowe od 2005 roku. Opisana przeze mnie 
metoda została wypracowana przeze mnie 
wspólnie z Witoldem Kozłowskim – trenerem 
Fundacji OVO, który prowadzi warsztaty głoso-
we od 1996 roku łącząc je ze swoimi doświadcze-
niami teatralnymi (Teatr Pieśń Kozła 1996–1998). 

Nasza metoda pracy nad głosem była prezento-
wana na III Ogólnopolskiej Konferencji dla Pe-
dagogów i Instruktorów „Animacja czasu wolne-
go dzieci i młodzieży – Wydobyć Siebie dla Sie-
bie” (Gdańsk 2006) oraz opublikowana w książce 

„Animacja kultury. Metody. Działania. Inspira-
cje” (Warszawa 2005). 

 
Cel nadrzędny 
 
Moim nadrzędnym celem na warsztatach jest 
przekazanie uczestnikom, w jaki sposób można 
pracować nad swoim głosem, aby uzyskać jego 
naturalne pełne brzmienie, kierując się zasadą 
przyjemności i komfortu. Poza rozwijaniem moż-
liwości głosowych, moje warsztaty są ukierunko-
wane na zwiększanie świadomości ciała, kształ-
cenie umiejętności w zakresie przezwyciężania 
złych nawyków emisyjnych oraz ochrony narzą-
dów służących jego wydawaniu. Dużą uwagę 
zwracam na aspekt akceptacji swego głosu oraz 
zachęcam do poznawania możliwości swego 
głosu poprzez eksperymentowanie i zabawę – 
formy uczenia się pozbawione krytycznej oceny. 
Ważne jest dla mnie, aby zachęcić i ośmielić 
uczestników do pracy nad swoim głosem, tak aby 
początkowe potknięcia nie zniechęcały ich do 
podejmowania dalszej pracy w tym kierunku. Po 
fazie oswojenia się ze swoim głosem naturalnie 
pojawia się potrzeba śpiewania. Na warsztatach 
daję możliwość uczestnikom doświadczenia przy-
jemności ze wspólnego śpiewania, jakie było 
podstawą śpiewu białego – śpiewu zakorzenio-
nego w tradycji dawnej wsi.   

 
Metody – założenia 
 
W mojej pracy bliskie mi są następujące podej-
ścia: 

 
� Naturalna emisja głosu (tzw. śpiew biały):  

 
podejście do pracy z głosem emisantów z Euro-
py Wschodniej w większości etnomuzykologów 
i  pedagogów śpiewu badających emisję głosu 
tzw. naturszczyków – osób żyjących w tradycyj-
nych społecznościach wiejskich, niewykształco-
nych (tzw. głos biały), które posiadają doskonałą 
naturalną emisję głosu. Do tego podejścia nawią-
zywał Jerzy Grotowski: „Chłopi śpiewają nawet               
jeśli jest zimno, śpiewają w otwartej przestrzeni –  
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a więc niby to łatwo mogą przeforsować głos – 
śpiewaja i nie mają problemów” ([1] Grotowski 
1990: 120). 

 
� Metoda pracy grupowej:   
 
sposób pracy z grupą angażujący uczestników 
w  uczenie się poprzez wspólne doświadczenie 
w grupie (zabawy integrujące, aktywizujące i otwie-
rające na wspólne uczenie się – często w technice 
dramy). W tym podejściu nauczyciel rezygnuje 
z   roli wszechwiedzącego autorytetu i staje się 
aranżerem sytuacji (zadania, ćwiczenia), dzięki 
którym uczestnicy mogą doświadczać swych 
możliwości (tu: głosowych). Nauczyciel rezygnu-
je z roli krytyka i mentora, jest osobą wspierającą 
i pokazującą potencjalne sposoby rozwiązania 
istniejących trudności.  

 
� Współczesna wiedza o emisji głosu: 
 
z zainteresowaniem gromadzę literaturę w do-
stępnych mi językach (polski, angielski i rosyjski) 
dotyczącą najnowszych trendów pracy z głosem, 
m.in. z obszaru alternatywnego nurtu teatralne-
go, którego prekursorem był Jerzy Grotowski. 
Z nurtu teatralnego (Marek Rachoń) zaczerpnę-
łam użycie techniki wizualizacji w ćwiczeniach 
emisji głosu. Przy konstruowaniu warsztatu uży-
łam wiele ćwiczeń zaczerpniętych od Bogumiły 
Toczyskiej, Barbary Michałowskiej-Rozhin, Mie-
czysławy Walczak-Deleżyńskiej. Szczególnie in-
spirująca była dla mnie książka „Emisja głosu 
nauczyciela. Wybrane zagadnienia” – praca zbio-
rowa pod red. Marii Przybysz-Piwko zawierająca 
bogaty i różnorodny zbiór technik pracy z gło-
sem. 

 
� Łączenie pracy z głosem z pracą z ciałem:  
 
technika Aleksandra, hatha joga, paradoksalna 
gimnastyka oddechowa Strielnikowej. Wszystkie 
te techniki pomagają uaktywnić pełny oddech 
a  jednocześnie uczą umiejętności rozluźniania 
ciała i pozbywania się psychofizycznych napięć. 
Dodatkowo gimnastyka oddechowa Strielnikowej 
(stworzona przez rosyjskiego pedagoga teatralne-   
go do pracy z aktorami i wokalistami celem le-

czenia dolegliwości głosowych) ma na celu bu-
dowanie podparcia oddechowego. 

 
� Łączenie pracy z głosem z rozwojem oso-

bistym: 
 
podejście psychologizujące (Aneta Łastik) traktu-
jące głos jako element struktury psychofizycznej 
człowieka, koncentrujące się na odkrywaniu nie-
powtarzalnego, właściwego każdej osobie piękna 
naturalnego głosu. W tym podejściu dużą uwagę 
zwraca się na rozwijanie świadomości i samoak-
ceptacji własnego głosu.  
Za źródło problemów głosowych uznaje się kry-
tykę autorytetu (rodzica) jako element stopniowo 
blokujący pełny i mocny głos dziecka (które 
później staje się dorosłym z cichym zablokowa-
nym głosem i dużym autokrytycyzmem). 

 
� Meloterapia (jeden z działów muzykote-

rapii): 
 
czyli terapia śpiewem. Śpiew nie tylko umożliwia 
bezpośrednie porozumiewanie się w płaszczyźnie 
społecznej – powoduje także somatyczne prze-
żywanie napięcia i rozluźnienia. Dobroczynne 
działanie śpiewu wiąże się z faktem, iż każdy 
człowiek posiada pewne wrodzone zdolności do 
śpiewania i należy mu umożliwić emocjonalne 
wypowiadanie się w sposób bardziej spontanicz-
ny i elementarny niż przy pomocy mowy. Dzięki 
śpiewaniu rozluźnia się krtań, obniża napięcie 
całego ciała, aktywizuje się przeponę oraz mię-
śnie międzyżebrowe do lepszej pracy. Wydłuża-
nie sylab w śpiewie umożliwia dokładniejsze 
ukształtowanie samogłosek. Rytm i tempo pio-
senki przyczynia się do płynnej wymowy tekstu. 
Śpiewanie to także rozwój aparatu oddechowego 
(pogłębianie oddechu, uzyskiwanie prawidłowe-
go toru oddechowego) i aparatu artykulacyjnego. 
Śpiew wyrabia nawyk zaangażowania emocjonal-
nego w wykonywaną czynność. Materiałem do 
śpiewania mogą być gotowe utwory – pieśni 
i piosenki tradycyjne z dawnej kultury wiejskiej, 
jednakże śpiewanie może mieć również charakter 
grupowej improwizacji opartej na określonych 
skalach muzycznych z zachowaniem zasady har-
monizowania.  
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Grupa odbiorców i ich 
potrzeby 
 
Grupę tworzę na zasadzie otwartej rekrutacji – 
wolnego naboru młodych osób zainteresowa-
nych pracą nad głosem. Grupa złożona zwykle 
jest z osób, które wcześniej się nie znały. Z tego 
powodu wiele ćwiczeń (zwłaszcza w początkowej 
fazie) konstruuję tak, by łączyły wątki integracyj-
ne z zabawami głosowymi ośmielającymi do 
swobodnego posługiwania się głosem w nowej 
grupie.  

Warsztaty obejmują pracę z głosem od podstaw, 
w związku z czym, aby w nich uczestniczyć nie 
trzeba posiadać jakichś konkretnych umiejętności 
czy doświadczeń. 

Warsztaty odbywają się w grupie 16-osobowej. 

Uczestnikami warsztatów są zwykle osoby o gło-
sach zdrowych. Najczęstsze problemy uczestni-
ków: wady zgryzu, szczękościsk, niedbałość wymo-
wy, ciche mówienie, nieumiejętność używania rezo-
natorów, brak świadomości napięć w ciele wpły-
wających na głos, nieumiejętność prawidłowego  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oddychania niezbędnego do mówienia postawio-
nym głosem.   

Z tego powodu na warsztatach pracuję nad roz-
wijaniem podstaw świadomości ciała (prawidło-
wa postawa ciała), umiejętnością świadomego 
rozluźniania ciała, umiejętnością pełnego odde-
chu i podparcia oddechowego, rozluźniania żu-
chwy, otwierania głosu w kierunku naturalnej 
barwy i pełnego brzmienia opartego na swobo-
dzie używania wszystkich rezonatorów. Ważnym 
elementem moich warsztatów jest zachęcanie 
uczestników do obserwowanie samego siebie, 
pogłębiania świadomości swego głosu poprzez 
eksperymentowanie z wydobywaniem dźwięków 
w formie zabawy. Forma zabawy odwołująca się 
do beztroskich zajęć dziecięcych daje możliwość 
uczestnikowi na badanie  i doświadczanie swoje-
go głosu z ciekawością dziecka pozbawionego 
negatywnej krytyki wobec samego siebie i wobec 
swojego głosu.  

W czasie pracy kładę nacisk z jednej strony na 
pogłębianie samoświadomości głosowej uczest-
ników, z drugiej strony posługuję się metodą 
obserwacji słuchowej i wizualnej, starając się 
udzielać uczestnikom na bieżąco konstruktyw-
nych instrukcji i wskazówek technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRZEBIEG WARSZTATÓW 
 

� Blok I – Ciało 

� Blok II – Oddech 

� Blok III – Od relaksacji do pracy z tekstem 

� Blok IV – Wizualizacja w ćwiczeniach 
emisji głosu 

� Blok V – Motoryka artykulatorów 

� Blok VI – Tekst mówiny i śpiewany 

� Blok VII – Wielogłos i współbrzmienie 
 
Mottem przewodnim moich warsztatów jest ha-
sło: Głos ma kierunek, kształt i wielkość. Przed-
stawiam to uczestnikom w sposób następujący. 

Kierunek głosu to adresat naszej wypowiedzi, 
punkt w przestrzeni, do którego kierujemy nasz 
 

głos. Duży wpływ na ten czynnik ma nasza in-
tencja, która powoduje użycie głosu. 
 
Kształt głosu to jego barwa. Barwa głosu powo-
duje, że nasz głos brzmi przyjemnie i przekony-
wująco dla słuchacza. Nad barwą głosu możemy 
pracować poprzez otwieranie samogłosek, roz-
luźnianie szczękościsku, otwieranie aparatu gło-
sowego, poprzez pracę nad rezonatorami. Barwa 
samogłoski jest uzależniona od stworzonej prze-
strzeni rezonacyjnej. Harmonijne użycie rezona-
torów daje wrażenie pełnego nasyconego głosu. 

Wielkość głosu to jego siła, nośność, która po-
zwala nam głosowo pokonać przestrzeń. Mocny 
głos możemy uzyskać poprzez pracę nad rezona-
torami. 
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Blok I – Ciało 
 
Warsztat rozpoczynam ćwiczeniami integracyj-
nymi, które mają na celu zapoznanie się uczest-
ników, stworzenie dobrej atmosfery do pracy, 
oswojenie ich z sytuacją pracy nad głosem i za-
chęcenie do wykonywania działań głosowych. 
Ćwiczenia początkowe w formie działań grupo-
wych łączą ruch (chodzenie po sali) z wydoby-
waniem głosu ukierunkowanym na komunikację 
celem budowania uważności uczestników na 
przestrzeń i na inne osoby (odbiorców ich wy-
powiedzi) z jednoczesnym budowaniem świado-
mości własnego ciała. 

Rozpoczynam od zadań głosowych odwołują-
cych się do kontekstu naturalnego sytuacji:   

poznawania się nieznanych osób, jakimi byli dla 
siebie uczestnicy moich warsztatów. 

 
1. Siła oddechu.   
 
Zabawa – rywalizacja w parach. Uczestnicy pró-
bują przedmuchać kartkę na stronę partnera. 
Próbują różnych skutecznych sposobów dmu-
chania. Ćwiczenie wydechu w formie długiego 
mocnego i jednorodnego strumienia powietrza. 

 
2. Pobudzanie świadomości przestrzeni po-
przez ćwiczenia w ruchu.  
 
Chodzenie po sali i równomierne wypełnianie 
przestrzeni sali, nie wpadając na inne osoby 
i zachowując ciągłość ruchu. 

 
3. Pobudzanie świadomości ciała i koncentracji.  
 
Uczestnicy chodząc po sali (z zachowaniem 
wcześniejszych zasad) koncentrują się kolejno na 
różnych częściach swego ciała, które wymieniam 
(rozpoczynam od oczywistych, kończąc na nie-
spodziewanych typu mały palec lewej nogi). 

 
4. Poznajemy się.  
 
Chodząc witamy się ze spotkaną osobą i przed-
stawiamy się imieniem. Mówimy swoje imię wy-

raźnie, aby osoba nas usłyszała. Następuje zmia-
na. Teraz mówimy imię osoby, którą spotykamy. 
Witając się z osobą, upewniamy się, czy dobrze 
zapamiętaliśmy jej imię. Zmieniamy intonację 
głosu na pytającą. 

 
5. Technika dramy. 
 
Zadanie odwołujące się do sytuacji z życia co-
dziennego: Chodzimy i witamy się przez „Dzień 
dobry” z różnymi intencjami, nastawieniami 
emocjonalnymi (z życzliwością, z niechęcią, 
z serdecznością). Przez to ćwiczenie uczestnicy 
mogą zaobserwować jak intencja, stosunek emo-
cjonalny do rozmówcy wpływa na głos (barwa, 
głośność, napięcie aparatu mowy, zaciskanie 
szczęki) i ciało (gesty otwarcia i zamknięcia). 

 
6. W technice dramy działanie grupowe.  
 
Idziemy na wycieczkę na wieś i spotykamy różne 
zwierzęta. Uczestnicy naśladają głosy kolejnych 
zwierząt. Ćwiczenie rozluźniające, ośmielające do 
wydobywania z siebie nietypowych dźwięków, 
eksperymentowania z możliwościami swego gło-
su, różnymi barwami głosu. Naśladowanie gło-
sów zwierząt jest pomocne w pobudzaniu rezo-
natorów (kot – rezonator głowowy, krowa – 
rezonator piersiowy, owca – maskę). 

 
7. Ugruntowanie inspirowane techniką Alek-
sandra (zakorzenienie, stabilność samuraja) – 
praca w parach.  
 
Ćwiczenie stabilnej a jednocześnie rozluźnionej 
postawy ciała w pozycji stojącej poprzez pracę 
z impulsami (poddawanie się impulsom fizycz-
nym od partnera przy zachowaniu stabilnej pozy-
cji ciała) i zakorzenianie się w podłogę. Podkre-
ślenie roli ciała w wydobywaniu głosu. Ciało jako 
instrument muzyczny: stabilne i rozluźnione 
(elastyczne) ciało jest podstawą do wydobycia 
stabilnego i elastycznego głosu. Stabilność dolnej 
połowy ciała, będącej podporą i siłą nośną dla 
całego organizmu, oraz rozluźnienie (elastycz-
ność) górnej połowy ciała (żuchwy, krtani, karku, 
ramion, klatki piersiowej, kręgosłupa, głowy) jest 
podstawą swobodnego i pełnego oddechu. 
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8. Praca z wyobrażeniem: upodabnianie się do 
suszonej śliwki.  
 
Napinanie maksymalne wszystkich części ciała 
i następnie ich rozluźnienie. Budowanie świado-
mości ciała i jego wpływu na głos przez do-
świadczenie opozycji: napięcia i rozluźnienia. 

 
9. Ćwiczenia z jogi uruchamiające prawidłowy 
tor oddechowy i rozluźniające ciało (napinanie 
jednych części ciała przy zachowaniu rozluźnie-
nia innych).   
 

Ćwiczenia unieruchamiające ramiona powodują, 
że wdechy są głębsze, nie ma możliwości oddy-
chania szczytowego, oddech staje się pełny i jest 
prowadzony w kierunku brzucha. 
Zachowanie prostej swobodnej pozycji głowy 
(wzrok skierowany przed siebie) dla rozluźnienia 
mięśni szyi i karku. 

 
Blok II – Oddech 
 
Celem ćwiczeń oddechowych jest uzyskanie wła-
ściwego toru oddechowego (żebrowo-brzusznego) 
oraz budowanie appoggio (podparcia oddecho-
wego) dla uzyskania wydechu wydłużonego, 
równomiernego i swobodnie kontrolowanego. 

 
1. Praca z wyobrażeniem.  
 
Uzyskiwanie pełnego głębokiego wdechu wypeł-
niającego całe płuca. Nasz tułów to szklanka, do 
której nalewamy wody. Wodą jest powietrze. 
Zgodnie z zasadą grawitacji woda wypełnia naj-
pierw dolną część szklanki, a później – górną. 
Gdy wylewamy wodę ze szklanki najpierw woda 
wylewa się z górnej części szklanki, później – 
z dolnej. Spróbujmy w taki sam sposób napełniać 
nasz tułów powietrzem i następnie to powietrze 
w takiej kolejności wydychać. 

 
2. Praca w parach.  
 
Jedna osoba w parze przeciwdziała podnoszeniu 
się ramion drugiej osoby w czasie wykonywania 
wcześniejszego ćwiczenia. Następnie jedna osoba 
ściska rękami drugiej osobie żebra. Zadaniem 

drugiej osoby jest przeciwdziałanie naciskowi 
poprzez rozpychanie rąk mięśniami międzyże-
browymi. 

 
3. Wydłużanie fazy wydechowej. 
 
Wydmuchujemy z siebie powietrze w postaci 
wąskiego długiego strumyczka. 

 
4. Praca z krzesłem.  
 
Trzymając się boków krzesła unieruchamiamy 
ramiona – w ten sposób pogłębiamy oddech, 
unikając płytkiego oddechu szczytowego. 

 
5. Technika paradoksalnej gimnastyki odde-
chowej Strielnikowej.  
 

Regularnie stosowana buduje podparcie odde-
chowe i pozwala pozbyć się napięć z ciała (ra-
mion, szyi, karku, nóg, krzyża). Opiera się na 
szczególnym rodzaju oddychania oraz łączeniu 
energicznych ruchów ciała (naprzemiennie napi-
nających i rozluźniających ciało) z odpowiednimi 
fazami wdechu i wydechu. Nie ma w tej chwili 
polskiej publikacji opisującej tę metodę pracy, 
choć dostępna jest literatura fachowa w języku 
rosyjskim. 
Metoda ta została stworzona do celów rehabilitacji 
głosu osób zawodowo się nim posługujących – 
aktorów i wokalistów. Jej autorką jest Aleksandra 
Strielnikowa (1912–1989) – Rosjanka, która była 
pedagogiem teatralnym i śpiewaczką operową. 
Podstawą gimnastyki oddechowej jest wdech: 
krótki i aktywny, tak jakbyśmy wąchali zapach 
unoszący się w powietrzu. Paradoksalność gim-
nastyki oddechowej Strielnikowej polega na tym, 
że wdechy robimy w momentach zaciskania mię-
śni ciała (przepony, klatki piersiowej) – w ten 
sposób pobudzamy mięśnie oddechowe do pracy 
poprzez oddziaływanie na nie od zewnątrz (zaci-
skanie) i od wewnątrz (napieranie na nie ener-
gicznie wdychanym powietrzem). Wydech powi-
nien robić się sam – na rozluźnieniu ciała. Ćwi-
czenia i oddech wykonywany jest w regularnym 
rytmie. Gimnastyka Strielnikowej składa się 
z  serii ćwiczeń fizycznych. W czasie ćwiczeń 
dużą uwagę zwraca się na zachowanie rozluźnio-
nej pozycji głowy oraz zachowanie osi ciała 
(również przy skrętach). 
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6. Ćwiczenie z jogi.  
 

W pozycji utanansany (w pozycji stojącej ze sta-
bilnymi nogami skłon do przodu i zwisanie roz-
luźnionym tułowiem w dół; głowa zwisa zupeł-
nie rozluźniona) kierowanie oddechu do tyłu 
pleców. W takiej pozycji automatycznie urucha-
mia się oddech żebrowo-przeponowy (powinien 
być wyczuwalny przez dotyk). Aby utrzymać taki 
sposób oddychania należy podnieść się ze zwisu 
bardzo powoli od dolnych kręgów kręgosłupa, 
na samym końcu podnosząc rozluźnioną głowę. 

 
7. Ćwiczenie inspirowane jogą – masaż z dźwię-
kiem w trójkach.  
 

Jedna osoba przyjmuje pozycję utanasany (wyżej 
opisaną), dwie osoby stają po jej bokach. Osoba 
mruczy lub wyśpiewuje samogłoski na jednym 
dźwięku a osoby stojące po jej bokach oklepują ją 
po plecach (omijając kręgosłup). Człowiek okle-
pywany nie jest w stanie skontrolować wydoby-
wanego przez siebie głosu, dźwięk wydobywa się 
w sposób swobodniejszy. Po  zakończeniu ćwi-
czenia, osoba pozostaje rozluźniona w zwisie 
a dwie osoby podnoszą ją do pozycji stojącej. Ma 
to na celu utrzymanie jak najdłużej stanu rozluź-
nienia, które pozytywnie działa na otwarcie gło-
su. Przy okazji to ćwiczenie działa na grupę bar-
dzo integrująco. 

 
Blok III – Od relaksacji do 
pracy z tekstem 
 
Ten blok skonstruowałam jako ciąg ćwiczeń 
mających na celu wydobycie rozluźnionego 
otwartego głosu (w przejściu z pozycji leżącej do 
stojącej), który docelowo jest używany w mowie 
oraz śpiewie. 

 
1. Relaksacja na leżąco z krzesłem – technika 
Aleksandra i joga. Szeptane „a” z techniki 
Aleksandra. Od relaksacji do ćwiczeń odde-
chowo-głosowych. 
 

Z techniki Aleksandra zaczerpnęłam ćwiczenie 
ukierunkowania działania w pozycji aktywnego 
wypoczynku, które połączyłam z elementami jogi 

– obie te techniki niosą podobne podejście do 
pracy z ciałem (użycie krzesła celem uzyskania 
lepszego kontaktu części lędźwiowej kręgosłupa 
z podłogą, odprężające ułożenie nóg, wydłużenie 
kręgosłupa poprzez wyciągnięcie pośladków w kie-
runku nóg a głowy w kierunku przeciwnym, spo-
sób podnoszenia się z pozycji leżącej poprzez 
przekręcenie się na bok celem utrzymania roz-
luźnienia mięśni). 
Dłonie leżą na brzuchu/bocznych żebrach celem 
kontrolowania oddechu. Łokcie są maksymalnie 
odsunięte od boków ciała celem otwarcia i roz-
luźnienia klatki piersiowej oraz przeciwdziałania 
kuleniu i kurczeniu ramion. Leżenie na stabilnej 
powierzchni szybko pozwala odczuć (wskutek 
twardości podłogi i niewygody) te miejsca 
w ciele, które warto rozluźnić i uwolnić od na-
pięć.  
Leżenie w takiej pozycji ma charakter aktywnego 
wypoczynku. Celem ćwiczenia nie jest całkowity 
relaks, lecz świadome kierowanie uwagi na niepo-
trzebne napięcia w poszczególnych częściach 
ciała, a następnie ich rozluźnianie. Obserwacja 
stanu swego ciała jest kierowana kolejnymi wska-
zówkami prowadzącego. Korzyść tego ćwiczenia 
polega również na zyskaniu świadomości, że 
w znacznym stopniu można samemu przywrócić 
sobie poczucie swobody ciała i jego przestrzeni.  
Następnie uczestnicy koncentrują się na swoim 
oddechu, na drodze, jaką pokonuje oddech w ich 
ciele przy wdechu i wydechu – w takiej leżącej 
i rozluźnionej pozycji łatwo jest uzyskać prawi-
dłowy tor oddechowy. 
Zachowując rozluźnienie ciała uczestnicy wy-
puszczają powietrze wąskim długim jednolitym 
strumieniem (praca z wyobrażeniem) – w ten 
sposób ćwiczą wydłużanie fazy wydechowej bez 
napinania ciała. 
Wydychane powietrze jest zamieniane w szeptane 
„a” (ćwiczenie z techniki Aleksandra rozluźniają-
ce krtań) przy swobodnie opuszczonej żuchwie. 
Powoli „a” jest stopniowo i delikatnie udźwięcz-
niane i wzmacniane – celem uzyskania i utrzyma-
nia miękkiego ataku dźwięku. Następnie uczest-
nicy szukają (wciąż na „a”) najbardziej wygodnej 
dla swojego głosu wysokości dźwięku.  
Ważne jest by w procesie przechodzenia od natu-
ralnego oddechu przez jego powolne udźwięcz-
nianie zachować stan rozluźnionego ciała. Jeśli 
pojawiają się najmniejsze napięcia przy przecho-
dzeniu z jednego etapu ćwiczenia na następny, 
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zalecam powrót do wcześniejszego etapu i próbę 
odnalezienia wcześniejszego rozluźnienia. Ćwi-
czenie ma na celu wydobycie otwartego rozluź-
nionego głosu (miękki atak dźwięku) nieobciążo-
nego napięciami płynącymi z ciała.  
Celem zaangażowania całego rozluźnionego ciała 
w wydobywanie dźwięku uczestnicy rozwibrowu-
ją dźwiękiem części swojego ciała stykające się 
z podłogą. Chodzi tu o kierowanie swojej uwagi 
w te części ciała. Takie działanie na poziomie 
intencji, wyobrażenia uruchamia w ciele różne 
przestrzenie rezonacyjne (kości stykające się 
z podłogą). Jest to również ćwiczenie pobudzają-
ce świadomość ciała (ciało jako instrument mu-
zyczny). Uczestnicy wstają z pozycji leżącej 
w sposób taki, aby zachować uzyskane rozluź-
nienie ciała i głosu. 

 
2. Ćwiczenie z krzesłem – postawienie głosu 
na masce (impostacja). 
 
Pochylając się nad krzesłem uczestnicy rozwibro-
wują głosem powierzchnię krzesła. Gdy wibracja 
jest wyczuwalna, otwierają usta na „ma-a-a”. Ce-
lem ćwiczenia jest wyprowadzenie głosu na tzw. 
maskę – skierowanie głosu z krtani na maskę 
(przednia część podniebienia twardego oraz kości 
i zatoki twarzy), uzyskanie wysokiej przedniej 
pozycji głosu. Taka praca z rezonatorami ma na 
celu nabycie umiejętności posługiwania się gło-
sem o dużej nośności („postawionym”), nieob-
ciążającym gardła.  
Z uzyskanym efektem rezonansu maski uczestni-
cy podnoszą się. 

 
3. Przejście z „ma-a-a” śpiewanego do „ma” 
mówionego,  
 
zachowując takie samo otwarcie aparatu mowy 
i rezonans. Z mówienia sylaby („ma”) przejście 
do wymowy całego słowa („mamo!”). 

 
4. Mówienie słów jednosylabowych (posyłanie 
głosu do konkretnej osoby) połączone z prze-
rzucaniem przedmiotu do tej osoby.  
 

Celem ćwiczenia jest skoordynowanie ruchu 
przerzucania przedmiotu z posyłaniem / kierowa-
niem głosu do odbiorcy naszego komunikatu. 
Samogłoska powinna być otwarta – jest trampo-

liną, od której odbijają się spółgłoski; jest napę-
dem dla spółgłosek. Ważna jest tu umiejętność 
świadomego ukierunkowania naszego głosu tak, 
aby dotarł do odpowiedniego miejsca w prze-
strzeni (do konkretnej osoby). W przypadku bra-
ku precyzyjnego ukierunkowania głosu następuje 
wśród uczestników dezorientacja, do kogo jest 
rzucany przedmiot i przedmiot upada na podłogę 
(czyli ujaśniając tę metaforę: komunikat niewła-
ściwie skierowany nie dociera do właściwej oso-
by). W ten sposób uczestnicy w sposób namacal-
ny są w stanie zauważyć, jak ważne jest precyzyj-
ne kierowanie głosu. 

 
5. W technice dramy ćwiczenie artykulacji 
i interpretacji tekstu (nadawanie tekstowi zna-
czenia poprzez środki ekspresji głosowej – 
w formie zabawy). 
 
Każdy uczestnik losuje jedną karteczkę. Na każ-
dej z karteczek jest nazwa jednej z postaci: „Ro-
meo”, „Julia”, „Śmierć”, „Król Herod”, „Wilk”, 
„Zając”, „Grzesznik”, „Ksiądz”, „Telefonujący”, 
„Automatyczna sekretarka”, „Ufoludek”, „Zie-
mianin”. Postaci tworzą komplementarne pary. 
Karteczek jest tyle, ile uczestników. Zadaniem 
uczetników jest , chodząc po sali, znaleźć postać 
ze swojej pary (np. Wilk ma za zadanie znaleźć 
Zająca). Uczestnicy nie mogą mówić, jaką są 
postacią. Mogą posługiwać się wyłącznie gestami 
oraz nieartykułowanymi dźwiękami. Gdy uczest-
nicy znajdują swoje pary, każda para losuje jeden 
wierszyk logopedyczny. Wierszyki logopedyczne 
autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej zaczerpnę-
łam z artykułu Ewy Wojnarowskiej „Ćwiczenie 
artykulacji jako niezbędny element pracy nad 
głosem” (z książki „Emisja głosu nauczyciela”) 
oraz z książeczki Małgorzaty Strzałkowskiej 
„Gimnastyka dla języka”. Wybrane wierszyki 
logopedyczne są ćwiczeniami artykulacji spółgło-
sek: zwartowybuchowych („Spadł bąk na strąk”, 
„Po co to tu kuca?”, „To – to płotek, a to – 
błotko”), zwartoszczelinowych („Do gościa rzekł 
raz pewien łoś”), przednio-językowo-zębowych 
(„Oto niski lisek z bliska”, „Koło nosa basa”).  
Zadaniem uczestników jest odegranie swych ról 
(wcześniej wylosowanych) za pomocą tekstu 
wierszyka; odegranie scenki w parach nadając 
neutralnemu tekstowi znaczenie związane z od-
grywaną historią (interpretacja głosowa tekstu 
neutralnego semantycznie).  
Pary odgrywają swoje role. 
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6. Zabawa muzykoterapeutyczna „Wampirki” 
(autorstwa Klausa Vopla).  
 
Ćwiczenie dodaje uczestnikom energii i nawiązu-
je do dziecięcej radości zabawy (wzbudza dzie-
cięce emocje) – w ten sposób pozwala wyzwolić 
nasz dziecięcy nieskrępowany głos. 
Uczestnicy chodzą z zamkniętymi oczami. 
W pewnym momencie prowadzący szepta jednej 
osobie na ucho „Jesteś wampirem”. Od tego 
momentu ta osoba jest wampirem i wyrusza na 
łowy. Osoba złapana przez wampira staje się 
wampirem. Gdy spotkają się ze sobą dwa wampi-
ry, stają się ludźmi.  
Zabawie towarzyszy wydawanie dźwięków: 
wampir wydobywa dźwięki mające na celu prze-
straszenie swej ofiary a jego ofiara wydobywa 
dźwięki ze strachu. 

 
7. Praca z tekstem – logorytmika.  
 
Na tekście wiersza „Raz, dwa, trzy, cztery”, który 
w formie humorystycznej opowiada o zasadach 
emisji głosu, skonstruowałam ćwiczenie, łączące 
mówienie z rytmem.  
Rytm w takcie 4/4 – wystukiwany nogami i wy-
klaskiwany rękami – zapożyczyłam ze znanej 
piosenki zespołu Queen „We will rock you”. 
Wszyscy uczestnicy wyklaskują wspólnie rytm, 
jedna osoba w tym rytmie rapuje tekst (każdy 
dwuwiersz na jednym wydechu inna osoba). 
W ten sposób uczestnicy ćwiczą wydłużanie fazy 
wydechowej, poczucie rytmu i artykulację. Przy 
okazji ćwiczenie ma walor zabawy. 

 
Blok IV – Wizualizacja 
w ćwiczeniach emisji głosu 
 
Konstruując ten blok ćwiczeń oparłam się na 
przekonaniu, że bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na głos jest umysł.  
Jak pisze Marek Rachoń w „Dzienniku Teatral-
nym”: „Moim głównym zadaniem podczas pracy 
ze studentami studium aktorskiego […] jest 
zmiana ich nastawienia do skomplikowanego 
procesu powstawania głosu. Chcę im pokazać, że 
tak wspaniałego instrumentu, jakim zostaliśmy 
obdarzeni, nie możemy stroić tylko w sposób 
mechaniczny. Ale jak inaczej możemy to zrobić, 

jak dodać mu barw, jak go wzmocnić? Pomóc tu  
może nasz umysł, a dokładniej wyobrażenia, 
które w nim powstają. Wyobrażenie to wywołany 
w świadomości obraz przedmiotu, sytuacji, które 
oddziałuje na instrument głosowo-wymawia-
niowy. […] Wielką zaletą wizualizacji jest to, iż 
nie potrzeba tłumaczyć całej zasady powstawania 
dźwięku, działania oddechu. Posługuję się obra-
zami, dzięki którym oddech staje się głęboki 
(brzuszno-przeponowy) a emisja naturalna, jak 
u dziecka. Bo czyż dzieci nie mają dobrze usta-
wionego głosu? Czyż kiedy mówią, dźwięk ten 
nie jest nośny, głośny, brzmiący i sprężysty? […] 
Dzieci nie wiedzą jeszcze, co to są napięcia, stres, 
nie mają pospinanych mięśni instrumentu wy-
mawianiowego. Wyobrażenia pozwalają rozluźnić 
mięśnie przepony, krtani, gardła, znaleźć dla 
głosu najodpowiedniejsze miejsce w aparacie 
wymawianiowym”. ([2] Rachoń 2007) 
W pełni podpisuję się pod powyższymi słowami. 
Budując ćwiczenia na bazie wizualizacji, odwołań 
do wyobraźni, posłużyłam się częściowo ćwicze-
niami z artykułu Marka Rachonia i Marii Boń-
czykowej („Ćwiczenia pomocne w pracy nad 
głosem” z książki „Emisja głosu nauczyciela”), 
a także technikami muzykoterapeutycznymi. 

 
1. Technika wizualizacji w muzykoterapii.  
 
Podaję instrukcję: „Zamknij oczy i wyobraź so-
bie, że Twój głos jest czymś materialnym. Ma 
kształt, wielkość, kolor. Zobacz go. Otwórz oczy 
i opowiedz, co zobaczyłeś”. 
Uczestnicy opowiadają o swoich wyobrażeniach. 
Na bazie swoich wyobrażeń uczestnicy, chodząc 
po sali, tworzą dźwiękową ilustrację swego wy-
obrażenia (na zasadzie improwizacji głosowej). 
Nadal chodząc, słuchają dźwięków wydawanych 
przez inne osoby, starają się znaleźć takie, które 
najbardziej pasują do ich własnych dźwięków. 
Wchodzą w dialog muzyczny, posługując się 
swoją wcześniejszą ilustracją dźwiękową. Tworzą 
parę z osobą, z którą improwizuje im się najle-
piej. Na końcu pary prezentują swoje muzyczne 
dialogi grupie. 
W tym ćwiczeniu wyobrażenie jest podstawą do 
eksperymentowania z własnym głosem oraz 
w dialogu z głosami innych osób. Ćwiczenie 
uwrażliwia słuch, rozwija zdolność improwizacji 
głosowej w kontakcie z innymi, otwiera na po-
szukiwanie nowych barw swojego głosu. 
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2. Technika wizualizacji w pobudzeniu rezona-
tora głowowego. 
 
Dźwięk, który powstaje w krtani, powinien rezo-
nować w jamie gardłowej, nosowej, ustnej, 
w zatokach, we wszystkich przestrzeniach we-
wnątrzczaszkowych.  

a)  Ćwiczenie „świder”: „Wyobrażasz sobie, że na 
czubku głowy masz świder, który wierci dziurę 
w podłodze. Uaktywniasz go mormorandem. Świ-
der czasem zwiększa obroty, czasem trafia na 
twardszy materiał i jego obroty maleją, jednak 
umiejscowiony jest niezmiennie na czubku głowy”. 

b) Ćwiczenie „piłeczka pimpongowa”: „Wyobra-
żasz sobie piłeczkę, która znajduje się w środku 
głowy. Mormorandem zmieniasz jej miejsce po-
łożenia. Przy lewym uchu, przy prawym, przykle-
ja się do potylicy, wędruje pod sklepienie czaszki, 
zatrzymuje się w miejscu. Czasem powoli, to 
znów szybko. Myślisz o piłeczce, która prze-
mieszcza się w środku twojej głowy”. Jedną ręką 
na głowie można kontrolować w jaki sposób 
przy różnych wysokościach dźwięku zmieniają 
się wibracje. 

 
3. Technika wizualizacji w uaktywnieniu rezo-
natora piersiowego.  
 
Piłeczkę pimpongową (skondensowaną kulkę 
dźwięku) przetaczamy w okolicę mostka. Na 
mormorando przesuwamy ją po całej klatce pier-
siowej. 
Przy wykonywaniu tego ćwiczenia jedną rękę 
kładziemy na głowie (sprawdzamy wciąż jeszcze 
działanie rezontora głowowego), natomiast drugą 
ręką na klatce piersiowej możemy sprawdzać 
pojawienie się wibracji w tym miejscu. Ideałem 
jest wytworzenie wibracji jednocześnie w głowie 
oraz klatce piersiowej. 

 
4. Ćwiczenia wyprowadzające dźwięk na ze-
wnątrz – „puszczanie baniek mydlanych”. 
 
Mormorandem umieszczamy skondensowaną 
kulkę dźwięku na czole, następnie na nosie i na  
 
  

ustach. Gdy czujemy wibrację na ustach, otwie-
ramy je poprzez dodanie samogłoski i wypusz-
czamy dźwięk na zewnątrz, kierując go przed 
siebie. Na początku otwieramy usta nieznacznie, 
aby nagłym otwarciem ust nie utracić uzyskanej 
wibracji, później – do właściwej pozycji artykula-
cyjnej danej samogłoski. Powtarzamy to z po-
szczególnymi samogłoskami dodawanymi do 
„m” („mmm” – „meeeeee”, „mmm” – „maaaa”, 
„mmm” – „mooo”, „mmm” – „muuu”, „mmm” 
– „miii”). Dbamy, aby dźwięk utrzymywał się na 
rezonatorach i nie spadał na gardło. 
Możemy sobie wyobrazić, że sylaby „ma”, „me”, 
„mi”, „mo”, „mu” to bańki mydlane, które wy-
puszczamy z ust przed siebie.  

 
5. Praca w parach z wyobrażeniem – urucha-
mianie rezonatora piersiowego. 
 

Jedna osoba w pozycji stojącej rozluźnionej opie-
ra się łopatkami o dłonie drugiej osoby. Druga 
osoba ją podtrzymuje. Zadaniem osoby opierają-
cej się jest rozwibrować mruczeniem miejsce 
styku dłoni z łopatkami. 

 
6. Motoryka artykulatorów.  
 

Rozluźnienie i rozwibrowanie warg przez „prr”. 
Połączenie ćwiczenia warg („prrr”) z ćwiczeniem 
języka („trrr”). 

 
7. Praca z tekstem.  
 

Na zdaniu „Mama miła konwalie kupiła” ćwi-
czenie używania rezonatorów. Mówienie zdania 
na różnych wysokościach, aby znaleźć wysokość 
wygodną dla siebie (średnica głosu). Mówienie 
zdania z różną intencją, gdy akcent logiczny zda-
nia pada na różne słowa. Mówienie z wydłuża-
niem samogłosek. 

 
8. Emocjonalna funkcja samogłoski.  
 

Dialog samogłoskami – ćwiczenie w ruchu. Za 
pomocą samogłosek wyrażanie różnych stanów 
emocjonalnych (zdziwienia, radości etc.).  

 

12 



 

Głos – Twoje narzędzie pracy i ekspresji 

 

Blok V – Motoryka artykula-
torów 
 
1. Ćwiczenie rozluźniające i otwierające apa-
rat głosowy. 
 
Rozluźnienie szczękościsku, krtani, stworzenie 
przestrzeni rezonacyjnej w jamie gardłowej (aby 
głos nie był ściśnięty). Patrząc przed siebie, jed-
nocześnie opuść żuchwę i podnieś podniebienie. 
Z wyobrażeniem: otwieramy wieczko czaszki 
z jednoczesnym obniżeniem żuchwy. 

 
2. Szeptane „a” rozluźniające krtań.  
 

Następnie udźwięczniamy „a” poprzez mówienie 
„cha” niezaciskając gardło. 

 
3. Utrzymując otwarcie gardła wypowiadamy 
wyrazy jednosylabowe („mam”, „dam”). 
 
Kolejne ćwiczenia zaczerpnęłam z artykułu 
Marii Bończykowej „Ćwiczenia logopedyczne” 
(z książki „Emisja głosu nauczyciela”) oraz 
z  zajęć w studium. Jest to rozgrzewka twarzy, 
ćwiczenia rozluźniające żuchwę, ćwiczenia warg 
i języka. 

 
4. Masaż kostnych części twarzy.  
 

Masowanie czoła, skroni, kości policzkowych, 
żuchwy przy pomocy kostek dłoni zwiniętych 
w pięści. Rozmasować trzeba szczególnie miejsca 
bolące – pozwoli to usunąć z nich napięcie. 

 
5. Masaż stawu skroniowo-żuchwowego  
 
ruchem kolistym (naśladowanie ruchu kół jadą-
cego do przodu roweru). 

 
6. Masaż krawędzi żuchwy.  
 

Trzeba włożyć palec pod krawędź żuchwy, tuż 
przy uszach, i masować miejsce przy miejscu 
w kierunku brody, rozcierając krawędź żuchwy 
od środka. Opuszczanie żuchwy z szeptaniem 
„cha”. 

7. Ćwiczenie języka.  
 

Przesuwamy końcówkę języka po zewnętrznej 
części górnej wargi. Dodajemy do tego dźwięk 
„lylylyly”. 
Wyciągamy język w różnych kierunkach. Kierun-
ki wskazujemy energicznymi ruchami rąk celem 
stymulacji pracy języka (wspomaganie ruchów 
języka przez ruchy rąk). 
Energicznie przekłuwamy policzki końcówką 
języka. 
Krążymy językiem nad zębami po zewnętrznej 
stronie zębów w oba kierunki. Tworzymy jak 
największe kółka. Dołączamy do tego ruch krą-
żenia głową, aby rozluźnić kark. 
Krążymy językiem po wewnętrznej stronie zę-
bów. 
Pogryzamy język od nasady aż po jego końcówkę. 

 
8. Ćwiczenia warg. 
 
Wykonujemy ruch wargami, jakbyśmy chcieli 
pocałować ściany. Nie ruszamy głową. 
Tworzenie pyszczka i płotka z warg (ściąganie 
i rozciąganie warg). 

 
9. Ćwiczenia wspomagające – rozluźnienie 
ramion. 
 
Celem rozluźnienia ciała dodatkowo krążymy 
barkami (małe kółeczka) w różne kierunki, aby 
rozluźnić pas barkowy. Ćwiczenie w parach na 
rozluźnienie ramion – puszczanie swobodne 
ramion z dźwiękiem. 

 
10. Ćwiczenia języka.  
 

Przyklejamy jak największą powierzchnię języka 
do podniebienia i odklejamy. Cmokamy  różnymi 
częściami języka. 
Przez „k”, „g”, „nga” uruchamianie korzenia 
języka. 

 
11. Ćwiczenia z użyciem spółgłoski „r”. 
 
Ćwiczenia języka i rezonatorów (maski) przez 
„trrr”. Prawidłowa artykulacja „r”. 
Umieszczanie „rrr” na przodzie twarzy na końcu 
języku.  
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Otwieranie „r” przez dodanie do niego samogło-
ski (na początku „a” dla rozluźnienia szczękości-
sku) – praca indywidualna.  
Wymawianie pojedynczych sylab z „r”, „gar”, 
„rar”. 

 
Blok VI – Tekst mówiony 
i śpiewany 
 
1. Rola poszczególnych samogłosek w pracy 
nad barwą głosu i uaktywnianiem rezonatorów. 
 
Praca na tekście śpiewanym – „Wija” (poprzez 
„w” utrzymywanie wibracji na ustach, poprzez 
„i” uruchamianie rezonatoru głowowego, po-
przez „a” otwieranie przestrzeni rezonacyjnej 
w jamie ustnej). 

 
2. Wydłużanie fazy wydechowej na tekstach 
mówionych („Czarny kwadrat”, „Szwedzi”, 
„Mowo nasza gazetowa”) oraz śpiewanych 
(„Koza” – wyliczanka ludowa).  
 

Teksty mają zaznaczone miejsca, w których nale-
ży wziąć wdech. Ćwiczenie posługiwania się wy-
dechem długim, ciągłym i swobodnie regulowa-
nym. 
Mówienie tekstów neutralnie, z przerysowaną 
artykulacją, z nadmierną ekspresją. 
Trzymanie ciągłego dźwięku na wydłużonych 
samogłoskach (na tekście śpiewanym – pieśń 
z polskiej tradycji ludowej). 

 
3. Interpretacja indywidualna tekstu mówionego  
 
„Mowo nasza gazetowa” poprzez podkreślenie 
czasowników. Sesja informacji zwrotnych od 
grupy dla osoby interpretującej tekst. 

 
4. Interpretacja grupowa  
 
(wspólne wykonanie oparte na kontakcie) wier-
szyka „Siała baba mak” wspomagana przerzuca-
niem przedmiotu wedle zasady: każda osoba mówi 
jedno słowo niezastanawiając się na jego interpre- 
 
 
 

tacją a koncentrując się na tym, by przekazać (za-
komunikować) to słowo następnej osobie. 

 
5. Interpretacja indywidualna tekstu.  
 

Nadawanie tekstowi różnych znaczeń. Mówienie 
tekstów (wierszyków logopedycznych) z różnymi 
intencjami (ze złością, jak do dziecka, z poczu-
ciem misji). 

 
Blok VII – Wielogłos 
i współbrzmienie 
 
Pracując z uczestnikami na materiale pieśni, kie-
ruję się dwoma przekonaniami: 
- śpiew jest umiejętnością dostępną dla każdego 

człowieka, naturalnym sposobem ekspresji; 
- najwięcej satysfakcji dostarcza śpiewanie w gru-

pie oparte na uważności i umiejętności współ-
działania. 

 
1. Zabawa „Szpieg”.  
 

Uczestnicy chodzą po sali. Każdy (w tajemnicy 
przed innymi osobami) wybiera jedną osobę, 
którą będzie szpiegować tj. widzieć cały czas 
podczas chodzenia. Później wybiera jeszcze dru-
gą i trzecią osobę.  
W ten sposób uczestnicy ćwiczą koncentrację 
i uwagę niezbędną w śpiewaniu w grupie, gdzie 
niezbędna jest ciągła czujność na osoby współ-
śpiewające w wielogłosie i umiejętność słyszenia 
wszystkich trzech głosów naraz. 

 
2. Prowadzenie dźwiękiem.  
 

Ćwiczenie słuchu selektywnego niezbędnego do 
śpiewu w wielogłosie. Uczestnicy dobierają się 
w  pary: ślepiec – opiekun ślepca. Każda para 
umawia się na wspólny sygnał dźwiękowy. „Śle-
piec” jest osobą, która porusza się po sali z za-
mkniętymi oczami. „Opiekun ślepca” prowadzi 
„ślepca” dźwiękiem, tj. wydobywa umówiony 
sygnał dźwiękowy, za którym podąża „ślepiec”. 
Osoby mogą kontaktować się wyłącznie za po-
mocą umówionego sygnału dźwiękowego lub za 
pomocą ciszy (która oznacza „stop”). 
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3. Gąsienica.  
 

Uczestnicy dobierają się w trójki i stają w rzędzie. 
Osoba z przodu pełni funkcję głowy gąsienicy, 
osoba w środku – brzucha, osoba z tyłu – ogona. 
Wszystkie osoby – z wyjątkiem osoby z tyłu – 
zamykają oczy. „Gąsienice” chodzą po sali. Oso-
ba z tyłu kieruje ruchem całej gąsienicy bez uży-
cia słów. Ćwiczenie wspiera umiejętności współ-
pracy w grupie, uświadamia uczestnikom, w ja-
kich rolach grupowych czują się najlepiej, buduje 
zaufanie w grupie. 

 
4. Podpieranie dźwiękiem.  
 

Grupa staje w kręgu. Jedna osoba pośrodku po-
daje ciągły dźwięk. Osoby stojące na zewnątrz 
wydobywają ten dźwięk (trzymają burdon). Oso-
ba w środku wsłuchuje się w ten dźwięk, odczu-
wa jego wibrację, z czasem zaczyna własna im-
prowizację dźwiękową w odniesieniu do dźwięku 
wydobywanego przez osoby z zewnątrz.  
Ćwiczenia otwierające na improwizację dźwięko-
wą i harmonizowanie w grupie. 

 
5. Serce dzwonu.  
 

Grupa staje w kręgu. Jedna osoba staje w środku 
kręgu i podaje swój ulubiony dźwięk grupie, gru-
pa zaczyna wydobywać ten dźwięk. Osoba 
w środku rozluźnia ciało, zamyka oczy i stara się 
nie odrywać stóp od ziemi. Pozostali uczestnicy 
przekazują sobie osobę ze środka z rąk do rąk, 
asekurując ją przed upadkiem. Osoba w środku 
improwizuje własną melodię.  

 
6. Wirowanie w kręgu.  
 
Grupa staje w kręgu. Jedna osoba staje w środku 
kręgu. Osoby na zewnątrz śpiewają melodę 
(w dwóch wariantach: wolnym, później szybkim). 
Osoba w kręgu wiruje w tempie melodii. Osoby 
z zewnątrz asekurują ją przed upadkiem. Ćwicze-
nie buduje zaufanie w grupie i we współpracy. 

 
 
 
 

7. Praca na tekście pieśni wielogłosowej 
z tradycji słowiańskiej: 
 

- czytamy głośno tekst, uczymy się go wyraziście 
wymawiać, 

- tłumaczymy znaczenie i kontekst kulturowy 
pieśni, 

- opowiadamy o funkcji pieśni, słowa i dźwięku 
w świecie tradycji (funkcje praktyczne i metafi-
zyczne), 

- ćwiczenia na pierwszej zwrotce tekstu: mówi-
my tekst do osoby siedzącej naprzeciwko nas, 
mówimy tekst do osoby siedzącej poza salą na 
korytarzu, mówimy tekst do osoby siedzącej 
na innym piętrze budynku, mówimy tekst do 
osoby siedzącej na dworze (zależność głosu od 
przestrzeni i intencji: zmiana wysokości głosu, 
jego barwy i głośności), 

- wykonujemy ćwiczenia na pierwszej zwrotce 
pieśni: mówimy tekst do siebie nawzajem – 
w kontakcie, chodząc po sali spotykamy się 
z innymi osobami rozmawiając z nimi tekstem 
pieśni, 

- prowadzący śpiewają pieśń w dwugłosie, 
uczestnicy dzielą się na dwie grupy, każda 
z nich ma wysłyszeć inny głos pieśni, 

- uczymy się osobno niższego i wyższego głosu 
pieśni, następnie śpiewamy naprzemiennie 
górny i dolny głos, 

- każdy z uczestników kolejno śpiewa solo jedną 
zwrotkę pieśni,  

- każdy z uczestników wybiera jeden głos pieśni, 
śpiewając go chodzi po sali i spotyka się z in-
nymi uczestnikami śpiewającymi inne warianty 
pieśni (szukanie współbrzmienia), 

- uczestnicy dzielą się na kilkuosobowe podgru-
py; śpiewają w nich pieśń na głosy i otrzymują 
informację zwrotną od grupy. 

 
 

 
 
 
 

[1] Grotowski J.: Teksty z lat 1965–1969, Wrocław 1990, s. 120. 
[2] Rachoń M.: Wizualizacja w ćwiczeniach emisji głosu, „Dziennik Teatralny”, 17 lutego 2007. 
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