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Muzyka kościelna

Muzyk kościelny to przede wszystkim człowiek z pasją. Łączy w sobie zawód organisty, gregorianisty, dyrygenta oraz
kompozytora. Dzięki żywemu i bezpośredniemu kontaktowi z muzyką liturgiczną wzmacnia swoją formację duchową. To
artysta, dzięki któremu liturgia jest przeżywana w sposób szczególny. Jego wiara ukryta w melodii jest cennym darem dla
wszystkich, którzy uczestniczą w uroczystościach religijnych lub koncertach muzyki sakralnej.
Co to za studia?
Jest to unikalny kierunek o profilu praktycznym na którym:
ӹ zdobędziesz umiejętność gry liturgicznej na organach oraz poznasz tajniki tego wyjątkowego instrumentu
ӹ nauczysz się trudnej sztuki komponowania muzyki, a twoje imrowizacje muzyczne wzbogacą każdą
uroczystość religijną oraz pozwolą Ci brać udział w koncertach
ӹ talent wokalny wykorzystasz podczas nauki śpiewu gregoriańskiego, a nabyte podczas zajęć z dyrygentury
umiejętności pozwolą Ci na prowadzenie chóru
ӹ możesz również zostać archiwistą kościelnym

Jak wygląda studiowanie?
ӹ studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie bazują na relacji MISTRZ – UCZEŃ, co przekłada
się na spersonalizowane podejście do studenta oraz zajęcia indywidualne
ӹ specjalizację wybierasz już na II roku! masz do wyboru: organy, dyrygowanie, monodię liturgiczna, kompozycję sakralną, improwizację w stylachs
ӹ budynek dydaktyczny kierunku Muzyka kościelna znajduje się przy ul. Prostej 35A. Jest wyposażony w wysokiej
jakości instrumenty (organy w różnych stylach).
Kierunek Muzyka kościelna to najlepszy wybór dla tych, którzy żyją świętą liturgią
Kościoła i pragną w niej służyć swym śpiewem oraz grą na organach – królewskim
instrumencie. Zgłębisz tu tajniki śpiewu gregoriańskiego – własnego i pierwszego
w szeregu śpiewów liturgii rzymskiej oraz prowadzenia zespołów wielogłosowych.
Nadto wyszlifujesz tu swój warsztat organistowski pod względem wykonawstwa
literatury organowej, akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej.
Oczywiście, zgłębisz też niezbędną w zaszczytnej posłudze muzyka kościelnego
(i nie tylko) wiedzę teoretyczną. Kameralne grono, rodzinna atmosfera i znakomite
zaplecze dydaktyczne tylko w tym pomogą!
Axel Mateusz Tulicki, STUDENT II SUM
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Muzyka kościelna

Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich, a także organistką parafii
Wniebowzięcia NMP w Niegowici. Bardzo cieszę się z możliwości studiowania na
kierunku Muzyka Kościelna na UPJPII. Studia pomogły mi rozwinąć się dyrygencko
w pracy z chórem, który prowadzę w parafii. To właśnie dzięki studiom odważyłam się
założyć orkiestrę dętą i poszerzyłam znajomość literatury organowej, którą wykorzystuję
w kościele. Wszystko dzięki bardzo życzliwej atmosferze, zajęciom, które przez to, że
z wielu przedmiotów są realizowane w sposób indywidualny pomagają rozwijać własne
umiejętności i możliwości, a także przygotowują w sposób praktyczny do zadań jakie
na nas czekają w późniejszej pracy muzyków kościelnych.
s. Natana Szaro CSCIJ, STUDENTKA I SUM

ӹ otrzymasz możliwość odbycia praktyk na instrumentach w kościołach takich jak: organy stylu Cavaillé-Colla
w parafii Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu Nowym w Krakowie, organy w Bazylice Miłosierdzia Bożego, organy
w stylu francuskim w Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, organy firmy Rieger w kościele Mariackim
ӹ praktyki wokalne odbędziesz w parafiach krakowskich, Chórze UPJPII PSALMODIA, Filharmonii Krakowskiej,
Operze Krakowskiej, Chórze Polskiego Radia, Górecki Chamber Choir, Chórze Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Chórze Uniwersytetu Rolniczego, Chórze Akademii Frycza Modrzewskiego
ӹ w trakcie praktyk archiwistycznych poznasz zasoby Archiwum Wawelskiego oraz Archiwum Jasnogórskiego

Informacje praktyczne
ӹ uwaga! kierunek w przygotowaniu!
ӹ zapraszamy na stronę rekrutacja.upjp2.edu.pl, na której znajdą
się wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji,
wymaganych przedmiotów maturalnych oraz egzaminu praktycznego. Prosimy o uważne śledzenie strony!
ӹ masz pytania? skontaktuj się z Punktem Informacji dla
Kandydatów: rekrutacja@upjp2.edu.pl
ӹ masz jeszcze więcej pytań? napisz do kierownika kieruku
s. prof. Susi Ferfoglia:
susi.ferfoglia@upjp2.edu.pl
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