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PODSTAWOWE STUDIUM ORGANISTOWSKIE (I STOPIEŃ) 

 Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. ks. Eugeniusza Gruberskiego 

w Płocku zaprasza osoby zainteresowane muzyką organową do nauki gry na organach w 

ramach podstawowego studium organistowskiego. 

ILE TRWA NAUKA? Studium trwa cztery lata.  

CZEGO UCZYMY? W ramach zajęć uczniowie uczą się gry na fortepianie, następnie na 

organach, poznają utwory klasycznej muzyki organowej oraz akompaniament liturgiczny, 

ćwiczą dyrygenturę chóralną, śpiew w chórze, uczą się zasad muzyki, harmonii, historii muzyki 

kościelnej, a także liturgiki i prawa liturgicznego.  

CO MOGĘ ROBIĆ PO STUDIUM? Ukończenie studium daje uprawnienia organistowskie 

do pracy w kościołach całej Polski. Umiejętność pracy z chórem można wykorzystać do 

prowadzenia chóru szkolnego lub w ośrodku kultury. Można starać się o przyjęcie na studia 

związane z muzyką. 

KIEDY SĄ ZAJĘCIA? Zajęcia wspólne odbywają się w soboty od 9.00 do 13.00, termin 

lekcji indywidualnych należy uzgodnić z nauczycielem. (30 zjazdów rocznie) 

 

KURS MISTRZOWSKI (II STOPIEŃ) 

 Od roku szkolnego 2020-2021 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej 

„Musicum” będzie się odbywał Kurs Mistrzowski, przeznaczony dla organistów, którzy 

ukończyli studium organistowskie dowolnej diecezji lub szkołę o podobnym charakterze.  

 ILE TRWA NAUKA? Nauka trwa dwa lata. 

W JAKIEJ FORMIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA? Kurs Mistrzowski odbywa się w formie 

warsztatów tematycznych, poświęconych improwizacji organowej, dyrygenturze chóralnej, 

emisji głosu i dydaktyce emisji głosu, metodom efektywnego ćwiczenia i szybkiej nauki 

utworów, podstawom konserwacji organów. Możliwe inne warsztaty, według potrzeb 

uczestników. Obok warsztatów każdy uczeń odbywa lekcje indywidualne z gry na organach. 

KTO UCZY? Wykładowcami są osoby specjalizujące się w swoich dziedzinach, posiadające 

stopnie naukowe, wykładowcy wyższych uczelni muzycznych, np. prof. dr hab. Dariusz 

Zimnicki (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, dyrygent chóru Politechniki 

Warszawskiej), dr Adam Sadowski (muzyk i psycholog – Gdańsk), Patryk Podwojski 

(improwizator – Gdańsk-Berlin) i inni. 

KIEDY SĄ ZAJĘCIA? Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 9.00 do 13.00, dwa razy w 

miesiącu. (18 zjazdów rocznie) 
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