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W dniach 29 - 30 listopada 2019 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo 
Artystyczna „Musicae Sacrae Fundamentum” Śpiew gregoriański w służbie współczesnej liturgii, 
której organizatorem jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Filia w Białymstoku Wydział 
Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki (ul. Kawaleryjska 5, budynek B, 
Audytorium UMFC). Jest to kontynuacja projektu zainicjowanego przez białostocką Uczelnię w 2016 
roku, którego głównym celem jest ukazanie śpiewu gregoriańskiego w optyce sięgającej do jego 
autentycznego piękna semiologii gregoriańskiej. 

W tym roku, podczas sesji naukowych, gregoriańskich warsztatów wokalnych, koncertu 
śpiewu gregoriańskiego oraz liturgii, organizatorzy będą chcieli nie tylko podkreślić znaczenie dzieła 
Dom Eugène Cardine’a oraz jego spadkobierców dla współczesnej gregorianistyki, lecz także ukazać 
możliwości wykorzystania ich dorobku naukowego we współczesnej praktyce muzyki kościelnej.  

Gośćmi Konferencji są czołowi specjaliści z dziedziny semiologii gregoriańskiej oraz muzyki 
liturgicznej, którzy zaprezentują wyniki swych badań podczas sesji naukowych 
(Audytorium UMFC, 29.11.2019): dr hab. Michał Sławecki (Warszawa), dr hab. Susi Ferfoglia 
(Kraków); mgr Beata Baublinskienė (Wilno); ks. dr Lucjan Dyka (Rzeszów); mgr Emilia Dudkiewicz 
(UMFC); mgr Paweł Kasprzyk (Kraków).  

Program naukowy konferencji dopełniony zostanie prezentacjami artystycznymi. Pierwszy 
dzień Konferencji zakończy koncert śpiewu gregoriańskiego O mestorum consolatrix (29.11.2019, 
Kościół św. Anny, godz. 18.45) w wykonaniu uznanego zespołu specjalizującego się w interpretacji 
monodii liturgicznej – Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, której kierownikiem 
artystycznym i dyrygentem jest dr hab. Michał Sławecki.  

Drugi dzień Konferencji wypełnią otwarte warsztaty śpiewu gregoriańskiego (Audytorium 
UMFC, 30.11.2019), które zwieńczone zostaną uroczystą liturgią w oprawie muzycznej śpiewu 
gregoriańskiego oraz improwizacji organowych w wykonaniu czynnych uczestników warsztatów 
gregoriańskich pod kierunkiem dra hab. Michała Sławeckiego oraz zasiadającego przy organach dra 
Rafała Sulimy (30.11.2019, Kościół św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, godz. 18.00).  
Wstęp na wszystkie wykłady oraz warsztaty gregoriańskie jest wolny. Zapraszamy! 
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