
 Nauczyciele Music School łączą w autorskim programie 
różne techniki wokalne. Dzięki temu mogą dostosować poszcze-
gólne ćwiczenia do indywidualnych potrzeb uczniów.

 
 Pojawia się technika Bel Canto- chociaż wywodząca się ze śpiewu klasycznego, 
może być stosowana we wszystkich stylach muzycznych. Używana jest też metoda 
natural voice stosowana również w Berklee College of Music. 

 Często osoby, które do nas dzwonią, pytają, czy uczymy śpiewać metodą 
Speech Level Singing (SLS). Certyfikacja jest droga, a tylko osoby posługujące się 
certyfikatem mogą oficjalnie uczyć tą metodą. Na czym polega jej popularność? 
Głównie na tym, że uczą się nią śpiewać gwiazdy, np. Michael Jackson czy Tina 
Turner. 

 Z ciekawostek- niektórzy mówią jednak wprost, że SLS nie jest metodą. 
Metodą jest Bel Canto rozbudowane o kilka dodatkowych elementów, a SLS to 
nazwa firmy, która udziela certyfikacji i promuje posiadanie certyfikatów „trenera 
wokalnego”.  Ponieważ każdy może opisać swoją własną metodę i dowolnie posługi-
wać się nią, również udzielając certyfikacji, żaden certyfikat bez solidnej wiedzy 
wokalnej nie jest gwarantem jakości nauczania śpiewu. Dlatego warto dowiedzieć 
się, jaką wiedzę ma osoba, która będzie nas uczyć.
 
 Czy to metoda jest najważniejsza w nauce śpiewu i na co zwracać uwagę, żeby 
nie żałować?  O tym rozmawiałam z Ludwiną „Lufą” Pol, absolwentka wydziału 
jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach, nauczycielką śpiewu w Music School.   
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Ewa: Wiele osób pyta o metodę Speech Level Singing. Wiem, że miałaś również 
uczniów, którzy wcześniej uczyli się tą metodą. Powiedź, czy uważasz, że jest to 
metoda warta polecenia? Jak wynika z twoich doświadczeń? 

Ludwina: Nie miałam z tą metodą do czynienia bezpośrednio- sama się nią nie 
uczyłam, natomiast miałam uczniów, którzy uczyli się wcześniej u tzw. trenera wo-
kalnego. Ta metoda nie wzbudziła mojego zaufania, ponieważ wszyscy byli zaciśnię-
ci, nie byli w stanie śpiewać, a jak już zaśpiewali jedną piosenkę, to byli zdarci- jakby 
krtań cały czas się zaciskała.

Ewa: Ale chyba trudno powiedzieć, czy to jest wina tej metody, prawda? Trzeba 
przede wszystkim uważać na nauczyciela, sprawdzić, czy jest odpowiednio przygo-
towany pod względem muzycznym. Często osoby, które nie mają oficjalnej certyfika-
cji, podkreślają, że posługują się elementami SLS, chociaż często nie mają nawet 
wykształcenia muzycznego, a ich cała wiedza o głosie pochodzi z krótkiego kursu...

Ludwina: Jedna z uczennic pokazała mi kilka ćwiczeń. Kiedy zaczęłam je robić, to 
rzeczywiście zaczęły mnie boleć krtań i gardło i nie próbowałam dalej, bo stwierdzi-
łam, że to jest nienaturalne. 

Ewa: A słyszałaś o przypadkach, kiedy po niewłaściwym śpiewaniu choruje gardło?

Ludwina: Na pewno możesz mieć problemy ze strunami. Możesz mieć guzki albo 
inne schorzenia, można również zedrzeć gardło.

Ewa: A czy znasz jakieś inne metody godne polecenia?

Ludwina: Natural voice. Tak uczą w Berklee. W tej metodzie jesteśmy jak najbliżej 
tego, jak mówimy- tylko poszerzamy skalę, jesteśmy cały czas rozluźnieni, szczęka 
jest opuszczona, chcemy, żeby dźwięk wydobywał się „na maskę”, czyli był bardzo 
blisko ust- bliżej ust, niż głowy- w klasyce dźwięk idzie z tyłu. 

Ewa: W Katowicach uczyli was jakichś konkretnych metod?

Ludwina: To był właśnie ten naturalny głos. Jest pewien problem z brakiem infor-
macji, np. nie ma literatury o śpiewie popowym, kiedy podawane są skale głosu, to 
one nie są podawane na pop, jazz czyli muzykę popularną, tylko na klasykę. Trudno 
jest więc osobie, która nie ma muzycznego wykształcenia, ocenić, co jest bezpiecz-
ne, a co nie. Jeśli mamy wątpliwości, warto zasiągnąć rady osoby z doświadczeniem 
w nauczaniu. Ważne, aby gardło nie było zaciśnięte!



Ludwina „Lufa” Pol- wokalista jazzowa



Ludwina „Lufa” Pol- absolwentka wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach, specjalizacja – wokal.

Współpracowała m.in z Lidią Kopanią (Toptrendy, koncerty), Kasią Cerekwicką (koncerty), Dodą 
(festiwal w Opolu, Toptrendy, Telekamery,  Dvd), zespołem Łzy (festiwal w Opolu), zespołem Feel 
(Eska Music Awards, Gala Faktu), Natalią Lesz ( koncerty, Toptrendy, Sylwester z Polsatem), Kasią 
Popowską (koncerty, Eska Music Awards, Lato Zet i Dwójki),  zespołem 18 L ( koncerty), zespołem 
KASA (koncerty), Eweliną Flintą (festiwal w Opolu), zespołem Sofa (Festiwal w Opolu), Moniką 
Brodką (Baltic Festival), zespołem Leszcze („Nasza klasa bawi się” – Opole -nagroda publicznośći).

Pracowała także w programach telewizyjnych m.in: „Dzięki Bogu już weekend”, „Wakacje z Kaba-
retem w Szczecinie”, „16.Mazurksa Noc Kabaretowa”, „superStarcie”, czy „Droga do Gwiazd”.

Ludwina jest jurorem na wielu konkursach wokalnych, ekspertem w precastingach do programów 
„Idol” oraz „The voice of Poland”.

Ewa Maria Hordejuk- zajmuje się marketingiem muzyki oraz zarządzaniem. Od czterech lat 
pracuje z profesjonalnymi muzykami. Uważa, że marzenia są po to, aby je spełniać, szczególnie te 
związane z muzyką. W lutym 2015 roku została finalistką konkursu Bizneswoman Roku w katego-
rii debiut roku za strategię oraz prowadzenie Music School- szkoły muzyki dla dorosłych.  
 


