
  

Warsztaty pracy z  głosem.
Jestem wibracją
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Baza teoretyczna, sztuka plus nauka.
Głos ludzki, naturalny instrument, w 

każdym jest jedyny i niepowtarzalny. Nie ma 
dwóch takich samych, bo głos to nie tylko 
struny głosowe, ale także nasze emocje, 
wspomnienia, napięcia i przekonania. 
Pracując z  głosem, pracuję z  samym/mą 
sobą. Zmieniając jego brzmienie, wzmacniając 
rezonans, wyszukując w nim coraz to nowych 
niuansów, daję sobie szansę na odkrywanie 
nowych przestrzeni w sobie. Głos może stać 
się naturalnym, a zarazem najprostszym 
narzędziem do samoleczenia – relaksowania, 
uspokajania, powrotu „do siebie“. 

Z perspektywy fizyki kwantowej, materia nie 
istnieje, jesteśmy energią – falą, tak jak  
nasze myśli, czy emocje. Świadome 
posługiwanie się głosem wpływa na nasze 
ciało i  pomaga oczyścić stany chorobowe w 
ciele fizycznym i emocjonalnym.



  

Metoda
Autorska metoda pracy z głosem 

Sylwii Nadgrodkiewicz  to przede wszystkim 

szacunek do unikatowego instrumentu. W 
każdym z nas jest jego własna pieśń i nie 
istnieją reguły, które określałyby jak 
prawdziwie mamy ją wyśpiewać. Jeśli uda się 
zharmonizować siebie od środka, to 
śpiewanie stanie się narzędziem wyrażania 
siebie. Dlatego też obok pracy z  głosem w 
pewnym momencie pojawiły się kamertony 
lecznicze. Ich naturalna fala wnika w głąb 
ciała, wchodzi w rezonans z  komórkami i 
powięziami. Konkretna ich sekwencja potrafi 
rozbić komórki rakowe .W pracy z głosem 
kamerton stroi ucho, relaksuje i 
przygotowuje cały instrument jakim jest 
ciało do pracy.



  

Propozycja harmonogramu zajęć
Sobota

● Aby wejść w pracę z  głosem w pełną 
świadomością i jednocześnie na wstępie 
pozbyć się oceniania wydawanych 
dźwięków - Wykład o naturze dźwięku

● Wprowadzenie do pracy z kamertonami 
i głosem - Oczyszczający koncert 
kamertonów. 

● Przerwa obiadowa 

● Zajęcia grupowe wokalne – 
harmonizowanie i oddychanie.  

● Praca indywidualna – ustalenie dźwięku 
bazowego i ćwiczeń personalnych

● Uspokajająco – kojący, późnowieczorny 
koncert kamertonowy .

Niedziela
● Konsultacje indywidualne (c.d)

● Wspólna praca z  głosem na dźwiękach 
bazowych i nie tylko.

● Przerwa obiadowa
● Sesja kamertonowa antynowotworowa 

dla chętnych
● Omówienie wrażeń, pytania i 

(p)odpowiedzi.



  

Autorka dr.Sylwia Nadgrodkiewicz
dr Sylwia Nadgrodkiewicz  pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. W latach 
młodzieńczych wokalistka składów: od punk rocka po poezję śpiewaną i jazz. 
Użyczała głosu do muzyki teatralnej i filmowej. Odtwórczyni roli królowej 
Marysieńki w Śpiewogrze Świętokrzyskiej skomponowanej przez Bronisława 
Opałko. Rola w musicalu Szpilki w reż. Katarzyny Cygan. Współreżyseria 
spektaklu pt. „Życie jest światłem”, na podstawie pism prof. Włodzimierza 
Sedlaka. We własnej twórczości jest eksperymentująca i elastyczna. Autorka 
pracy doktorskiej na UMCS w Lublinie z obszaru filozofii polityki (zagadnienia 
krążące wokół kobiecości, męskości i seksualności) pt.: „Seyla Benhabib – 
feminizm i polityka“. Autorka m.in. cykli wykładów dla Krytyki Politycznej, 
licznych paneli i warsztatów. Współtwórczyni takich projektów społecznych 
jak: Wieża BAB L wraz z Galerią Białą, czy Lublin 9 Ta Obca wraz z 
Tomaszem Kitlińskim. Swoim doświadczeniem scenicznym, jak i wokalnym, 
dzieli się w Studium Wokalnym Sylwia Nadgrodkiewicz, które prowadzi w swoim 
rodzinnym mieście. Jest to jak sama mówi laboratorium poszukiwania własnej 
tożsamości.  Stosuje swoją autorską metodę, w której nie uczy śpiewać, a 
odblokowuje głosy. Współpracuje z Laboratorium Alternatywnych Form Pracy 
z Głosem Małgorzaty Luberdy (uczennicy Olgi Szwajgier). Jest organizatorką i 
pomysłodawczynią m.in. Ogólnopolskich warsztatów Gospel jak i innych 
przedsięwzięć wpisujących się w holistyczne postrzeganie głosu. (warsztaty: 
„Samogłoska“, czy „Ciało i Głos“).  W duecie z Kiniorem Kiniorskim nagrała 
płytę (LaLoba) z własnymi tekstami i muzyką znanego multiinstrumentalisty. 
Wokalnie wspiera Studium Instrumentów Etnicznych, wykonujących muzykę 
etno-transową, nazywaną również przez dziennikarzy psychofolkiem. Płyta 
tego projektu pt. „Tu nie ma miejsca na strach..” została gorąco przyjęta przez 
krytyków i otrzymała uznanie w Radiowej Trójce. Krążek promuje m.in.: utwór 
„Laleczka”, do którego teledysk wyreżyserował ojciec polskiego wideoklipu 
Yach Paszkiewicz.

W roku 2014 została nagrodzona jako Wokalistka Roku przez Radio 
KielceSylwia prowadzi sesje muzykoterapeutyczne, które zawierają pracę z 
głosem autorską metodą poszerzoną o terapię kamertonami. Kształci się i 
doszkala każdego dnia aby być w pełni świadomą swojej pracy dla rozwoju 
świadomości. 



  

Kontakt
Zapraszamy do współpracy dla rozwoju 
samoświadomości i personalnych 
umiejętności.

dr Sylwia Nadgrodkiewiczdr Sylwia Nadgrodkiewicz
teacher, couch, ownerteacher, couch, owner

tel. 692 266 434tel. 692 266 434

e-mail: sylwianadgrodkiewicz@gmail.come-mail: sylwianadgrodkiewicz@gmail.com

Studio Wokalne - Sylwia Nadgrodkiewicz
ul. Słowackiego 25

26-110 Skarżysko-Kamienna
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