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Poznañ

29 czerwca - 4 lipca 2015 r.

Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Œpiewu 
Gregoriañskiego od pocz¹tku dzia³alnoœci 
koncentruje swoje si³y na propagowaniu i badaniu 
œpiewu gregoriañskiego w Polsce. 

Coroczny Ogólnopolski Kurs Œpiewu 
Gregoriañskiego oraz publikacja rocznika Studia 
Gregoriañskie, to kluczowe obszary dzia³alnoœci 
dydaktyczno-naukowej, do której przy³¹czaj¹ siê 
wyst¹pienia na sympozjach naukowych, 
warsztatach a tak¿e permanentna aktywnoœæ 
w ramach zajêæ dydaktycznych prowadzonych 
przez cz³onków Stowarzyszenia. Absolutnie nie 
mo¿e zabrakn¹æ odprawianych liturgii (Msze œw. 
oraz Liturgie Godzin) ze œpiewem gregoriañskim, 
a nawet paraliturgicznych koncertów. 
Te dzie³a przy³¹czaj¹ polsk¹ sekcjê do ca³ego 
Stowarzyszenia, które w bie¿¹cym roku bêdzie 
celebrowa³o X Miêdzynarodowy Kongres Œpiewu 
Gregoriañskiego AISCGre w Lugano, w dniach
8-12 wrzeœnia ,  dedykowany Luigiemu 
Agustoniemu  wielkiemu gregorianiœcie, 
liturgiœcie i wieloletniemu prezesowi AISCGre. 

Zachêcamy zainteresowanych chora³em do 
w³¹czania siê w reaktywowanie wielkiego dzie³a 
namaszczonego wielowiekow¹ tradycj¹. 

Od jesieni zesz³ego roku Miêdzynarodowe 
Stowarzyszenie Studiów Œpiewu Gregoriañskiego 
uruchomi³o nowy rodzaj spotkañ ze œpiewem 
gregoriañskim  DIES GREGORIANI. „Dni 
gregoriañskie” maj¹ na celu podtrzymywanie w 
ci¹gu roku wiêzi gregoriañskich z cz³onkami 
Stowarzyszenia i zainteresowanymi œpiewem 
gregor i añsk im.  Wychodz¹c  naprzec iw  
oczekiwaniom, Dies organizowane s¹ w oœrodkach 
na terenie kraju. Jedno- lub dwudniowe spotkania 
maj¹ charakter teoretyczno-praktyczny, które 
wype³niaj¹ wyk³ady, próby œpiewu uwieñczone 
sprawowaniem liturgii. 

Stowarzyszenie podejmuje tak¿e wspó³pracê
w organizacji Studium Niepokalanów, które
w trzydniowych zjazdach tak¿e oferuje zajêcia 
t e o r e t y c z n o - p r a k t y c z n e  z e  œ p i e w u  
gregoriañskiego. 

Zachêcamy  do  uczes tn i c twa  o r az  do  
wspó³organizowania w Waszych œrodowiskach 
Dies gregoriani. Jeœli s¹ osoby zainteresowane 
wykonywaniem chora³u (zespó³ wokalny, schola, 
chór, grupa pasjonatów) mo¿emy przyjechaæ do 
Was i przeprowadziæ takie gregoriañskie 
spotkanie. 

 www.kursy.aiscgre.pl



bia³y – zakwaterowanie, 

pe³ne wy¿ywienie, wyk³ady 

(koszt 450 z³); 

zielony – obiady, kolacje, 

wyk³ady (250 z³); 

niebieski – tylko 

wyk³ady (150 z³). 

Organizatorzy nie przewiduj¹ 

oddzielnej op³aty za udzia³ w 

wybranych wyk³adach.

Zakwaterowanie rozpoczyna siê

29 czerwca od godz. 12.00, 

natomiast kurs o godz. 15.00 

wyk³adem inauguracyjnym. 

Drodzy cz³onkowie AISCGre! 
Przyjaciele œpiewu gregoriañskiego!

Serdecznie zapraszam do Poznania na VIII 
Ogólnopolski Kurs Œpiewu Gregoriañskiego! 
Zajêcia poprowadz¹ absolwenci kierunku œpiew 
gregoriañski na Papieskim Instytucie Muzyki 
Sakralnej w Rzymie: 

o. Rados³aw Tomczak OFM (Polska)
- poziom I  - sanktgalleñskie neumy proste, 
kompozycje sylabiczne, 

Janka Bednáriková (S³owacja)
- poziom II - sanktgalleñskie neumy rozwiniête, 
kompozycje neumatyczne, 

ks. Ján Velbacký (S³owacja)
- poziom III - sanktgalleñskie neumy prowadz¹ce, 
notacja metzeñska, likwescencja, artykulacja, 
kompozycje melizmatyczne; 

ks. Mariusz Bia³kowski (Polska)
- poziom IV - wyk³ad monograficzny: Formy 
liturgiczno-muzyczne œpiewu gregoriañskiego. 

Raimundo Pereira Martinez (Watykan)
- gregoriañska technika wokalna. 

W „gregoriañskim tygodniu” realizujemy 
wypracowany program: wyk³ady teoretyczne oraz 
du¿a iloœæ œpiewu (liturgie, próby oraz koncerty). 

Zapraszam! 
Do zobaczenia w Poznaniu! 
ks. Mariusz Bia³kowski

Prosimy wype³niæ formularz rejestracyjny na 

stronie: www.aiscgre.pl w zak³adce: Kurs 

Œpiewu Gregoriañskiego/Rejestracja

lub

przes³aæ wymagane informacje drog¹ 

elektronicz¹ na adres mailowy:

kurs@aiscgre.pl

Zg³oszenia s¹ przyjmowane 

do 23 czerwca 2015 r. 

Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

95 1050 1520 1000 0023 2163 9409

na adres stowarzyszenia z dopiskiem „kurs 

2015”. 

Z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc

o przyjêciu na kurs decyduje kolejnoœæ 

zg³oszeñ. 
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