
MUZYKA TO PASZPORT DO CIEKAWEGO ŚWIATA  
 
Z Alicją Dorotą Węgorzewską – Whiskerd rozmawia Patrycja Więckowicz, z klasy Vc, Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Pruszkowie.  
 
Jak muzyka zmieniła Pani życie? 
Całkowicie. Myślę, że muzyka jest paszportem, który daje wstęp do świata ciekawych wydarzeń, 
do których człowiek na co dzień nie ma wstępu. Pozwala też poznawać nieprzeciętnych ludzi.  
Jednak muzyka budzi także wrażliwość w człowieku, współodczuwanie. Uczy pokory i wymaga 
bardzo dużej dyscypliny i samozaparcia. Kiedy chce się w muzyce odnieść sukces, trzeba na to 
zawodowe powodzenie przede wszystkim zapracować- codziennymi, żmudnymi ćwiczeniami 
śpiewu czy gry na instrumencie. Talent to zaledwie początkowe 20 proc. sukcesu.   
 
Jakie były Pani początki z muzyką? 
Kiedy miałam cztery lata moja chrzestna mama kupiła swojej córce pianino,  
i to pianino tak mi się spodobało, że przestałam skakać w gumę, grać  
w kapsle, przestały mnie interesować spotkania z koleżankami. Notorycznie chodziłam do tej cioci 
i demolowałam pianino kuzynki, waląc w jego klawisze bez opamiętania. Wtedy mój dziadek 
wpadł na pomysł, żeby zapisać mnie do ogniska muzycznego, bo wyraźnie mam skłonności w tym 
kierunku. I mama mnie do takiego ogniska zapisała. A gdy miałam ok. pięciu lat powiedziała, że 
sądzi, że mam talent większy niż wcześniej przypuszczała i powinnam uczyć się w szkole 
muzycznej.  
 
Miała Pani w planach zostać śpiewaczką operową? 
Nie, chciałam być pianistką, i dlatego podstawową (sześcioletnią) szkołę muzyczną oraz szkołę 
średnią skończyłam w klasie fortepianu.  
Z kolei każdy kto uczuł się grał na fortepianie musiał uczęszczać na zajęcia chóru. Wielu było 
takich, którzy wymyślali wymówki, żeby tylko na ten chór nie chodzić. Natomiast ja uważałam, że 
skoro jestem dziewczynką co ma świadectwo z czerwonym paskiem, i zawsze miałam odznakę 
wzorowego ucznia to będę i na ten chór chodzić.  
Podczas zajęć śpiewu okazało, że mam głos i, że będę śpiewać solówki. Wtedy byłam 
sparaliżowana taką perspektywą byłam, bo gdy się gra na pianinie to publiczność siedzi z boku, a 
jak się śpiewa to się staje naprzeciw tej publiczności. Podczas pierwszych występów paraliżowała 
mnie trema.  
 
Czy bycie śpiewaczką to trudny zawód? 
Bardzo trudny. Śpiewanie operowe to jest wręcz zawód sportowca. Pamiętam jak w czasie 
studiów poszłam na spirometrię, mówiąc w skrócie to jest badanie pojemności płuc; żeby je 
wykonać trzeba dmuchać w taką rurę, aby zmierzyć pojemność wydychanego powietrza. Lekarz, 
który wtedy robił mi to badanie zapytał: – A ty dziecko co, na kajakach pływasz? Odpowiedziałam: 
nie, śpiewam. A on na to: Aha, bo wy macie tak samo.  
Bycie śpiewakiem to naprawdę ciężka praca fizyczna i umysłowa w jednym. Mówi się czasami, że 
śpiewacy w czasie jednego przedstawienia potrafią stracić dwa kilo wagi. Śpiewanie przez trzy, 
cztery godziny jest naprawdę trudne- wymaga wielkiej dyscypliny. Do każdego występu należy 
nauczyć się m.in. kilometrów nut i tekstu w obcym języku. I jeszcze trzeba cały czas nadążać za 
akcją na scenie. Nie można zagapić się i zrobić sobie przerwy, bo muzyka biegnie i orkiestra gra. 
Przy tym, trzeba zawsze być wypoczętym i w świetnej formie, bo struny głosowe są dwoma 



mięśniami. I znowu jest jak ze sportem- jak ciężarowiec jedzie na wakacje, i w tym czasie nie 
podnosi ciężarów to później czuje w mięśniach zaległości ćwiczeń. I dokładnie to samo jest ze 
śpiewem: jak się dwa dni nie śpiewa, to się dwa dni dochodzi do formy i doprowadza struny 
głosowe do właściwej elastyczności.  
 
Podoba się Pani ta praca? 
Ja ją kocham. To jest największe szczęście w życiu, żeby wykonywać pracę, która jest jednocześnie 
pasją. Muzyka i śpiew jest moją pasją. Dzięki temu z przyjemnością uczę się nowego programu, 
łatwiej znoszę rozłąkę z dzieckiem, z rodziną, zmęczenie i zmiany strefy czasowych typu jet log.  
 
Co śpiew zmienia w życiu? 
Śpiew, muzyka w ogóle uczy otwarcia na drugiego człowieka. Ja nie uważam, że artysta jest osobą, 
którą trzeba podziwiać. Nie zgadzam z niektórymi moimi kolegami i koleżankami, którzy wychodzą 
na scenę i mówią: „Zobacz jaki jestem świetny, podziwiaj mnie”. Sądzę, że jest odwrotnie: to 
artysta jest dla publiczności. Trzeba pamiętać o tym, że to jest zawód, w którym trzeba dawać: 
energię, dobro, ciepło, wysoką jakość pracy. Wtedy dostaje się nagrodę w postaci satysfakcji. 
 
Jest Pani jurorem „Bitwy na Głosy”. Jaka jest różnica między byciem śpiewaczką, a byciem 
jurorem? 
Bycie jurorem to trudna rola. Będąc śpiewaczką biorę odpowiedzialność za to, co sama robię na 
scenie. Natomiast będąc jurorem biorę odpowiedzialność za innych, i muszę myśleć o tym, by 
swoją opinią o danym występie nie skrzywdzić uczestnika programu.  
Można mnie postrzegać jako surową jurorkę, ale właściwie taką nie byłam. Za kulisami 
przychodziły do mnie te wszystkie dzieciaki, śpiewały solówki w garderobie, pytały: „Co robię źle?” 
Jak śpiewać lepiej? „Co robić, żeby zrobić karierę?” Staram się im podpowiadać jak powinni 
postępować, żeby się rozwinąć. Zwracam uwagę na błędy, jakie popełniają.  
Takie rozmowy są dla mnie największym komplementem.  
 
Powiedziała Pani, że poziom uczestników programu jest wysoki.  
Tak, to prawda. W „Bitwie na głosy” biorą udział naprawdę utalentowani ludzie, wybrani z pośród 
setek innych też utalentowanych. Jednak ten program jest bardzo trudny, gdyż jego istotą jest 
praca zespołową. Tymczasem większość występujących w nim osób marzy o tym, być solistą 
podziwianym indywidualnie. Rzecz w tym, by każdy z tych początkujących artystów pokazał co 
potrafi, we wspólnym występie.  
 
Czy w takim razie Polacy potrafią śpiewać? 
Polacy są muzykalnym narodem, natomiast poziom edukacji muzycznej naszego społeczeństwa 
jest bardzo niski, co wynika to z całkowitej redukcji zajęć muzycznych w szkołach.  
W każdej niemieckiej szkole podstawowej są orkiestry, zespoły kameralne, zajęcia śpiewu i tańca. 
U nas takie szkoły są rodzynkami, wyjątkiem. Przez to, ta utalentowana młodzież nawet nie ma się 
gdzie wykazać. 
 
Czy takie programy jak: „Bitwa n Głosy” zmienią muzykalność Polaków? 
Cieszę się, że są widzowie, którzy kibicują tym początkującym artystom. Jednak zmiana 
muzykalności wymaga w Polsce pracy od podstaw, czyli upowszechnienia kształcenia muzycznego 
i dostępności sztuki muzycznej. W Polsce jest kilkanaście teatrów operowo – muzycznych na 37 
milionów obywateli; w Niemczech jest ich ponad sto na 80 milionów ludzi.  



I co najistotniejsze, wszystkie przedstawienia są grane dla sala pełnych widzów. A to dlatego, że ci 
dorośli dziś ludzie, w dzieciństwie mieli szansę doświadczyć muzyki- grania i śpiewania. Byli 
przyzwyczajeni do chodzenia do opery, operetki, musicalu, filharmonii różnych form muzycznych. 
Mieli szansę poznać czym jest przyjemność uczestniczenia w przedstawieniu muzycznym.  
 
Powiedziała Pani, że młodzi ludzie muszą mieć szansę, by doświadczać muzyki.  
Oczywiście. Kilka dni temu, bo 9 grudnia w filharmonii krakowskiej zakończył się profesjonalny 
wokalno- operowo – musicalowy konkurs im. Iwony Borowickiej, którego byłam jurorem. W finale 
wystąpiła czternastka wspaniałych, 20- kilkuletnich osób pełnych nadziei na zrobienie wielkiej, 
światowej kariery.  
Bardzo się cieszę, że będąc dyrektorem artystycznym festiwalu im. Jana Kiepury mam szansę 
zorganizować dla tych młodych koncert, który będzie się nazywał „Krynickie debiuty”; odbędzie 
się on w sierpniu przyszłego roku, a finaliści konkursu będą mogli skonfrontować się ze swym 
marzeniem, czyli zaśpiewać dla publiczności z towarzyszeniem orkiestry. Serdecznie zapraszam! 
 


