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O d  m a r c a  2 0 0 7  r .  s e k c j a  p o l s k a  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów 
Śpiewu Gregoriańskiego koncentruje siły na 
propagowaniu i badaniu śpiewu gregoriańskiego
w Polsce. Coroczny Ogólnopolski Kurs Śpiewu 
Gregoriańskiego oraz publikacja rocznika 
naukowego Studia Gregoriańskie, to kluczowe 
obszary działalności dydaktyczno-naukowej, do 
której przyłączają się wystąpienia na sympozjach 
naukowych, warsztatach a także permanentna 
aktywność w ramach zajęć dydaktycznych 
prowadzonych przez członków Stowarzyszenia. 
Absolutnie nie może zabraknąć odprawianych 
liturgii (Msze św. oraz Liturgie Godzin) ze 
ś p i e w e m  g r e g o r i a ń s k i m ,  a  n a w e t  
paraliturgicznych koncertów. 

Przez ostatnie trzy lata przeprowadzane są w kraju 
Dies Gregoriani, które podtrzymują więzi
z członkami i miłośnikami śpiewu gregoriańskiego 
cieszące się sporym zainteresowaniem. 

Zachęcamy zainteresowanych do włączania się
w popularyzację dzieła gregoriańskiego! 

Inicjatorem „nowego” spojrzenia na śpiew 
gregoriański oraz założycielem AISCGre był 
ojciec Eugène Cardine OSB, który swoje odkrycia 
opubl ikował  w Rzymie  w 1968 roku
w prekursorskim dziele Semiologia gregoriańska. 
W przyszłym roku przypada 50. rocznica tego 
ważnego wydarzenia. Dlatego pragniemy zaprosić 
na 

I Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego
 „Śpiew gregoriański – słowo śpiewane. 

W 50. rocznicę Semiologii gregoriańskiej”,

który odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-9 maja 
2018 r. 

Prelegenci przyjrzą się stanowi polskiej 
choralistyki przypominając, że fundamentem jest 
słowo, które otrzymawszy szatę muzyczną
w brzmieniu nie może utracić swej tożsamości.
W ten sposób śpiew gregoriański w rzeczywistości 
jest śpiewem słowa. 
Dla gregorianistów-semiologów zjawisko 
symbiozy słowa i dźwięku jest zasadą początkową
i końcową wszelkich poszukiwań. 
Nie zabraknie „własnego środowiska” oraz 
aspektów duchowych śpiewu gregoriańskiego, do 
których wszelkie badania prowadzą. 



biały – zakwaterowanie, 

pełne wyżywienie, wykłady 

(koszt 500 zł); 

zielony – obiady, kolacje, 

wykłady (300 zł); 

niebieski – tylko 

wykłady (200 zł). 

Organizatorzy nie przewidują 

oddzielnej opłaty za udział w 

wybranych wykładach.

Zakwaterowanie rozpoczyna się

3 lipca od godz. 12.00, natomiast 

kurs o godz. 15.00 wykładem 

inauguracyjnym. 

Drodzy członkowie AISCGre! 
Przyjaciele śpiewu gregoriańskiego!

Serdecznie zapraszam do Poznania na
X Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego! 
Zajęcia poprowadzą: 

Paweł Kasprzyk (Polska)
- poziom propedeutyczny – fonetyka j. łacińskiego, 
czytanie neum głosem, historia śpiewu greg., 

o. Radosław Tomczak OFM  Conv. (Polska)
- poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, 
kompozycje sylabiczne, 

o. Radosław Tomczak OFM  Conv. (Polska)
- poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, 
kompozycje neumatyczne, 

ks. Mariusz Białkowski (Polska)
- poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, 
notacja metzeńska, artykulacja, kompozycje 
melizmatyczne, 

ks. Mariusz Białkowski (Polska)
- poziom IV – wykład monograficzny: Zjawisko 
likwescencji,

Raimundo Pereira Martinez (Watykan)
– gregoriańska technika wokalna. 

W „gregoriańskim tygodniu” realizujemy 
wypracowany program: wykłady teoretyczne oraz 
duża ilość śpiewu (liturgie, próby oraz koncerty). 

Zapraszam! 
Do zobaczenia w Poznaniu! 
ks. Mariusz Białkowski

Prosimy wypełnić formularz rejestracyjny na 

stronie: www.aiscgre.pl w zakładce: Kurs 

Śpiewu Gregoriańskiego/Rejestracja

lub

przesłać wymagane informacje drogą 

elektroniczą na adres mailowy:

kurs@aiscgre.pl

Zgłoszenia są przyjmowane 

do 28 czerwca 2017 r. 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

95 1050 1520 1000 0023 2163 9409

na adres stowarzyszenia z dopiskiem „kurs 

2017”. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc

o przyjęciu na kurs decyduje kolejność 

zgłoszeń. 


	Strona 1
	Strona 2

