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Echo pleneru

W POSZUKIWANIU PIĘKNA DŹWIĘKU
rozmowa z panią Ewą Lasocką, reżyserem dźwięku, prowadzącą na plenerze w Rowach 

warsztaty ze słuchowiska

- Ukończyła pani szkołę muzyczną. W naszej 
szkole  większość uczniów też gra na 
instrumentach, dlatego będzie dla nas ciekawe 
na jakim instrumencie pani grała? 
- Ukończyłam szkołę muzyczną pierwszego oraz 
drugiego stopnia. W pierwszym stopniu grałam na 
fortepianie, a w drugim na organach. Bardzo 
podobało mi się to, ponieważ organy mają wiele 
możliwości oraz bardzo ciekawe i mocne brzmienie.
- Co pokierowało panią do wybrania  kierunku 
reżyserii dźwięku?
- Pod koniec średniej szkoły muzycznej zaczęłam 
zastanawiać się, jaki kierunek studiów wybrać. 
Byłam w rozterce, ponieważ kochałam muzykę, ale 
czułam w sobie także zainteresowanie  politechniką. 
Wtedy właśnie pojechałam na wycieczkę do 
Warszawy na festiwal Warszawskiej Jesieni. 
Dowiedziałam się o kierunku reżyserii dźwięku. 
Zainteresowało mnie to i stało się moim marzeniem. 
Prawdę mówiąc nie mogłam spać i przez cały 
miesiąc chodziłam w gorączce.
- Czy mogłaby pani powiedzieć na czym polega 
reżyseria dźwięków?
- Jest to bardzo dziwna dziedzina sztuki, dlatego że 
wykorzystuje działalność artystyczną ale też i 
rzemiosło. Niektórzy myślą, że reżyseria dźwięków 
polega na tym, że podłączy się sprzęt i wszystko 

działa, lecz jednak tak nie jest. W tym zawodzie 
chodzi o to, by wyszukiwać piękno i atrakcyjność 
dźwięku za pomocą słuchu. Najważniejsza jednak 
jest jakość dźwięku i zabawa.
- Jak wyglądała pani praca przy realizacji 
filmów?
- Już na studiach, w pierwszym, czy drugim roku, 
każdy student miał za zadanie udźwiękowić  krótkie 
filmy, najczęściej jakieś animacje lub filmy fabularne. 
Ja też uczyłam się tego, lecz zajmowałam się 
muzyką klasyczną i elektroniczną. Zaraz po studiach 
zajmowałam się dubbingiem i nagrywałam głos do 
takich filmów i bajek jak np. "Dekster" lub "Inspektor 
gadżet" i wiele, wiele innych. Bardzo, bardzo miło 
było tam pracować, lecz obecnie większość czasu 
poświęcam na nagrania muzyki klasycznej. I to jest 
właściwie moje główne zajęcie.
- Jaki jest cel i na czym polegają warsztaty, które 
pani przeprowadza?
- Głównie chciałabym, żebyście dowiedzieli się czym 
jest dźwięk. Ważne jest też to, żebyście nauczyli się, 
że gdy otworzy się umysł i zacznie się słuchać, to 
wszystko może stać się muzyką.
- Dziękuję za rozmowę
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Jak zauważyliście, do naszej szkoły doszło siedem 
nowych osób. W naszych gazetkach będziemy Wam 
przybliżać postaci każdego z nich. Na początek 
wybraliśmy Gabi Masłowską z klasy I gimnazjum. 

- Do jakiej szkoły wcześniej uczęszczałaś?
- Do Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem.
- Czy podoba Ci się Twoja nowa klasa?
- Tak, bardzo.
- Dlaczego?
- Są mili, przyjacielscy i śmieszni. 
- Jaki fakultet wybrałaś i dlaczego?
- Literacki, ponieważ chcia łabym zostać w 
przyszłości aktorką lub dziennikarką.
- Co lubisz robić w wolnym czasie?

- Bardzo lubię grać w piłkę nożną, siatkówkę i 
spotykać się ze znajomymi. 
- Skąd się  u Ciebie wzięła pasja do piłki nożnej, 
skoro ten sport nie jest popularny u dziewczyn?
- Po prostu to lubię. Na podwórku koło mojego 
domu, są sami chłopcy i gdy mi się nudzi, gram z 
nimi w piłkę.
- Jakie masz marzenia?
- Niestety nie powiem, bo się nie spełnią.
- Czy to znaczy, że jesteś przesądna? Czy 
wierzysz jeszcze w jakieś przesądy?
- Nie, a moje marzenia wolę pozostawić dla siebie.
- Dobrze, a teraz ostatnie pytanie: Co lubisz 
jeść?
- Lubię placki.
- Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Mamy 
nadzieję, że będziesz zadowolona z nowej szkoły. 
Powodzenia w nauce!
- Dziękuję.
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