
                                          DRODZY WOKALIŚCI. 
 
     Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli 
pośpiewać zarówno solo jak i w zespole.  
     Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim 
zabierzemy się do pracy. Proszę o przygotowanie 1 utworu w celu zaprezentowania 
swoich umiejętności wokalnych. Niekoniecznie będzie to piosenka ,którą 
zaprezentujecie podczas koncertu. Podkłady przynieście proszę na pendrive. 
     Drugiego i trzeciego dnia przewidziane są indywidualne zajęcia oraz chór. 
Warsztat chóralny poprowadzi Pani Ewa Niewdana-Hady, będziecie mogli się tu 
wykazać zarówno jako soliści jak i chórzyści. Proszę o zapoznanie się z poniższym 
repertuarem. ,,Naczytajcie" sobie proszę tekst refrenów tak,  żeby nie sprawiało 
Wam trudności szybkie czytanie a następnie śpiewanie piosenki. 
Ostatniego dnia pokażecie efekty swojej trzydniowej pracy:) 
Więcej informacji podam na krótko przed warsztatami. 
                                                                                         
Pozdrawiam serdecznie. 
                                                                                                                  
Do zobaczenia.   
                                                                                                                              
Ola Królik 
1. 
Selah Sue - This World 
https://www.youtube.com/watch?v=mJtM7SRo6l8 
 

Stay u-uh 

Stay e-ee 

Oo-ooh 

 

Eh 

Let's Go On - eh 

Da 

 

I feel real danger 

This world ain't simple 

But I'm strong, I know how to get out 

And I'll find my way 'cause 

'Cause it's love, real simple 

And that's how it works 

 

Oo-ooh 

 

So won't you just give it up 'cause you don't understand 

Big it up, but you don't understand 

 

Whispering: 

This world, this time 

I feel, explode 



 

And this is really nice, but you don't understand 

So big it down, cause you don't understand 

 

Whispering: 

This world, this time 

I go for less 

 

'Cause you don't understand baby 

 

I feel it's fallin' down, I know I'll catch it 

You crazy world, crazy world, yeah 

I feel real passionate 

You feel the sun comes down 

I'll make it shine, yeah 

You crazy world, crazy world yeah 

 

I can see your fear 'cause 

This world ain't simple 

But I'm strong, I know how to stay out 

And I'll find my way 'cause 

'Cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's loving yeah 

 

Oo-ooh 

 

So won't you just give it up 'cause you don't understand 

Big it up, but you don't understand 

 

Whispering: 

This world, this time 

I feel, explode 

 

And it's really nice, but you don't understand 

So big it down, 'cause you don't understand 

 

Whispering: 

This world, this time 

I go for less 

 

E-ee 

 

I know 

I know 

Yeah, yeah, ye-eeah 

 

I feel it's fallin' down, I know I'll catch it 



You crazy world, crazy world, yeah. 

I feel real passionate 

You feel the sun comes down, 

I'll make it shine, yeah 

You crazy world, crazy world yeah 

 

Crazy world, crazy world yeah 

Crazy world, crazy world yeah 

______________________________________________________________ 

 

2. 
George Michael- Freedom 
https://www.youtube.com/watch?v=pApdfUxbfvE 
 
______________________________________________________________ 
 
3. 
Bracia -Nad Przepascią 
https://www.youtube.com/watch?v=7pLTNzPoiuY 
 

 

Zatrzymaj się na czas 

Dobrze zastanów 

Zanim coś powiesz i 

Z siłą najcięższych dział  

Tym jednym słowem  

Cały nasz świat zetrzesz w pył 

 

I dzieli nas już najlitsza ze ścian!! 

 

I znów nie ufasz mi 

I nic nie jestem wart 

I nie wierzysz w żadne moje słowo 

 

Gdy odwracasz wzrok 

Nie chcesz widzieć mnie 

Ja tylko znów chcę cię mieć przy sobie 

 

Próbujesz zmieniać mnie  

Czy chcesz, bym udawał?  

Z dnia na dzień był innym kimś? 

Skąd nagle pomysł twój  

Na ten cały dramat  

Ten cały bunt i łzy? 

 

Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś... 

 



Na czas zawrócić nas 

Zmienić zdarzeń bieg 

Gdy rozpędzeni gnamy wbrew przestrogom? 

 

A jeśli dzieli nas  

Od przepaści krok 

Chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie 

 

Chcę wtedy mieć cię przy sobie 

Bo gdy przy sobie cię mam 

Wierzę, że zamiast się stoczyć 

Kolejny raz uda się nam (nam)  

Ja wiem (wiem), kolejny raz uda się nam 

 

I ktoś zawróci nas (nad przepaścią wznieść) 

Zmieni zdarzeń bieg 

Gdy rozpędzeni gnamy wbrew przestrogom 

 

A jeśli dzieli nas  

Od przepaści krok  

Chcę tylko czuć, że cię mam przy sobie 

 

__________________________________________________________ 

 

4. 
Beyonce-Surviver 
https://www.youtube.com/watch?v=Wmc8bQoL-J0 

 

now that you're out of my life  

I'm so much better  

You thought that I'd be weak without you  

But I'm stronger  

You thought that I'd be broke without you  

But I'm richer  

You thought that I'd be sad without you  

I laugh harder  

You thought I wouldn't grow without you  

Now I'm wiser  

Though that I'd be helpless without you  

But I'm smarter  

You thought that I'd be stressed without you  

But I'm chillin'  

You thought I wouldn't sell without you  

Sold 9 million  

 

I'm a survivor (What?)  



I'm not gon give up (What?)  

I'm not gon stop (What?)  

I'm gon work harder (What?)  

I'm a survivor (What?)  

I'm gonna make it (What?)  

I will survive (What?)  

Keep on survivin' (What?)  

 

I'm a survivor (What?)  

I'm not gon give up (What?)  

I'm not gon stop (What?)  

I'm gon work harder (What?)  

I'm a survivor (What?)  

I'm gonna make it (What?)  

I will survive (What?)  

Keep on survivin' (What?)  


