
 

 

 
SYSTEM MULTIMEDIALNY 

W KOŚCIELE, NA KATECHEZIE  
Z BAZĄ TEKSTÓW PIEŚNI I PIOSENEK 
RELIGIJNYCH ORAZ PREZENTACJI 

MULTIMEDIALNYCH 
 

 

Łatwy w użyciu, a jednocześnie bogaty w oferowane 
funkcje system multimedialny wspomagający oprawę 
liturgii mszy świętej i pracę duszpasterską w parafii. 

Montowany przez nas system multimedialny do kościoła składa 
się z projektora multimedialnego (lub telewizora lcd) 
elektrycznie rozwijanego ekranu, laptopa, bazy tekstów 
2600 pieśni religijnych z prostym programem do 
prezentacji slajdów oraz ponad 4000 prezentacji 
multimedialnych. Gwarantujemy estetyczne zamontowanie 
urządzeń w kościele (nie będą one „razić”), dopasujemy je do 
architektury i stylu świątyni. Laptop współpracuje z 
programami, które pozwalają także na wyświetlanie różnych 
treści religijnych, ogłoszeń, obrazów, zdjęć z pielgrzymek, 
obrazu z kamer video, plików filmowych czy muzycznych. 
Laptop umieszczony przy organiście lub w zakrystii może być 
dodatkowo wyposażony klawiaturę numeryczną lub w 
bezprzewodowy pilot do wygodniejszej obsługi programu 
(często stosuje się go w przypadku braku organisty w tygodniu, 
sam ksiądz może zmieniać gotowy zestaw pieśni umieszczając 
bezprzewodowego pilota np. obok mszału). 
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     WYŚWIETLANIE PIEŚNI RELIGIJNYCH 

 

Opensong to program do multimedialnego prezentowania tekstów pieśni i 
piosenek religijnych, zdjęć, wersetów biblijnych, prezentacji multimedialnych i 
filmów. Pozwala na tworzenie baz tekstów pieśni, zdjęć religijnych, które potem 
można grupować w gotowe prezentacje do wyświetlenia w kościele podczas 
mszy świętej czy nabożeństwa.  

Zaletą tego programu jest wyjątkowo prosta i intuicyjna obsługa:  

a) natychmiastowy i prosty dostęp do pieśni, wersetów biblijnych i gotowych 
zestawów pieśni na każdy dzień roku liturgicznego  

b) bieżące wyświetlanie pieśni lub gotowego zestawu z możliwością zapisu 

c) możliwość modyfikacji w dowolnym momencie tekstu pieśni, wyglądu 
slajdu, 

d) możliwość wyświetlania tekstów, obrazów, filmów, prezentacji 
multimedialnych, odtwarzanie muzyki, wyświetlanie obrazu z kamer.  

e) wygodny i prosty edytor pozwalający w łatwy sposób dodawać do bazy nowe 
teksty pieśni, ogłoszenia, intencje lub według potrzeb modyfikować istniejące 
teksty pieśni i systematyzować w określone foldery.  

Moja profesjonalna baza tekstów pieśni i piosenek religijnych powstała w 
oparciu o 15 letnią pracę w charakterze organisty.  Jako osoba „bliżej” związana 
z kościołem posiadam większe i bogatsze doświadczenie w wyborze i 
repertuarze pieśni liturgicznych od innych firm tworzących i udostępniających 
bazę tekstów do projektorów (są to osoby świeckie, niezwiązane zawodowo z 
kościołem, nie posiadające przygotowania muzycznego i liturgicznego, często 
nie umiejące odpowiednio usystematyzować i posegregować tytułów pieśni do 
okresów liturgicznych, po prostu bazy tekstów zrobione „byle jak” i 
„amatorsko” )  

Moja praca nad bazą tekstów pieśni do projektorów, telewizorów i telebimów  
trwa już od ponad 5 lat, ciągle jest w fazie ewolucji, zmian uwzględniających 
sugestie organistów, aktualizacji nowych pieśni, dodawania nowych funkcji, 
unowocześniania systemu oraz tworzenia nowych gotowych zestawów pieśni.  
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Obecnie baza tekstów liczy ok. 19000 tekstów slajdów (ponad 2600 pieśni i 
piosenek religijnych). Obejmuje cały Śpiewnik kościelny ks. Jana 
Siedleckiego oraz teksty ze śpiewników Droga do Nieba, Exsultate Deo, Abba 
Ojcze, Skarbiec pieśni religijnych i inne śpiewniki. Baza tekstów stworzona 
według roku liturgicznego zgodnie z śpiewnikiem ks. Siedleckiego zawiera 23 
foldery: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielki Tydzień, Wielkanoc,  
Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Św. , Trójcy Przenajświętszej, Serce Pana 
Jezusa, Miłosierdzie Boże, Chrystus Król, Eucharystyczne, Maryjne, Przygodne, 
Psalmy, Mszalne, Hymny, Żałobne, Święci (w tym pieśni do Jana Pawła II), 
Łacińskie, Nabożeństwa, Piosenki religijne, własne teksty pieśni czy intencje 
mszalne. Wszystkie teksty są przepisane bezpośrednio ze śpiewników z 
wszystkimi zwrotkami, nieściągane z internetu gdzie jest bardzo dużo błędów.  

Litery są duże, wyraźne, bardzo czytelne, każdy slajd pieśni opracowywany jest 
indywidualnie, wykorzystujemy maksymalnie miejsce na ekranie i 
profesjonalne ułożenie tekstu pieśni (inne firmy proponują ”amatorskie”  bazy 
tekstów pieśni ściągane z internetu oraz mały rozmiar liter bez ułożenia tekstu, 
na zasadzie kopiuj z internetu  i wklej do programu – proszę sobie porównać z 
firmą Echoaqu…) 

 

Porównanie widoczności na ekranie tekstów pieśni z bazy RDUCHA i SLAJD.EU  
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Odwrotna projekcja (modyfikacja bazy tekstów) 

Tylko u nas baza tekstów pieśni stworzona jest w 2 wersjach:  
a) podstawowa projekcja (czarne litery na białym tle)  
b) odwrotna projekcja (białe litery na czarnym tle)  
 

 

Bazę tekstów pieśni można w pełni modyfikować, dodawać i usuwać pieśni, 
edytować tekst pieśni oraz jego zmianę np. tła czy koloru czcionki.  

Gotowe harmonogramy (zestawy) pieśni  

Praca nad tworzeniem gotowych zestawów pieśni trwa od prawie 3 lat (odkąd 
zakupiono projektor do naszego kościoła). Każdego dnia, przygotowując 
prezentacje pieśni na mszę świętą, stworzyłem i nadal tworzę gotowe 
harmonogramy pieśni na poszczególne dni roku liturgicznego, niedzielę, święta, 
uroczystości, wspomnienia obowiązkowe świętych. Wystarczy wybrać 
odpowiedni plik i wyświetlać gotowe zestawy slajdów pieśni z obrazkami np. 
wspomnienie św. Polikarpa (23 II). Prezentacja rozpoczyna się od kilku zdjęć 
świętego, następnie na tle świętego pojawia się informacja - kogo danego dnia 
jest wspomnienie czy święto (np. WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO POLIKARPA 
biskupa i męczennika), następnie są proponowane przeze mnie gotowe zestawy 
pieśni pasujące do czytań, działalności świętego, jest także refren psalmu 
responsoryjnego na tle świętego Polikarpa. Oczywiście pieśni są tylko moją 
propozycją, można je usunąć i dodać swoje pieśni zapisując je jako swój zestaw. 
Za rok wystarczy znaleźć plik św. Polikarpa (23 II) i już mamy gotową 
prezentację do wyświetlenia z własnymi wybranymi pieśniami. 

Organista lub inna osoba obsługująca system  może szybko wybrać pieśń do 
prezentacji lub stworzyć własny gotowy harmonogram pieśni (można wybrać 
całą pieśń lub konkretne zwrotki w dowolnej kolejności np. 1 3 2 9 7), można 
też skorzystać z gotowych zestawów pieśni przygotowanych przeze mnie. 
Przykładowe gotowe zestawy pieśni można ściągnąć tutaj www.slajdy.net.pl  
Osoby, parafie zainteresowane bezpłatnym przetestowaniem plików pieśni  
z programem proszę pisać na maila slajdy@slajdy.net.pl w temacie maila: 
projektor w kościele dla parafii ….. (wezwanie i miejscowość). 
WYSYŁAMY PLIKI PIEŚNI Z PROGRAMEM BEZ ŻADNYCH 
ZOBOWIĄZAŃ (można porównać wielkość czcionki z innymi firmami) 
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WSPARCIE LITURGII SŁOWA 

System pozwala na prezentację refrenów psalmów responsoryjnych lub tekstów 
liturgii słowa bądź wybranych fragmentów Pisma Świętego, na które chce 
kapłan zwrócić szczególną uwagę (wystarczą tylko 2 kliknięcia i mamy pełny 
tekst Biblii).  

 

 

Refreny psalmów są podzielone na okresy liturgiczne: dostępne są lata A, B i C, 
rok zwykły I i II, wspomnienia świętych (tom VI) oraz święta i uroczystości 
kościelne. Kolor czcionki tekstu psalmu oraz tło jest dostosowane do danego 
okresu liturgicznego. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

System pozwala na prezentację także dodatkowych informacji: myśl przewodnią 
czytań niedzielnych, ogłoszenia parafialne, intencje Mszy świętych, czy 
wspomnienie jakiegoś świętego lub slajdy okolicznościowe (pogrzeb, ślub, 
chrzest, jubileusz małżeństwa).  Dzięki możliwości wyświetlania filmów, 
zdjęć czy transmisji na żywo można pokazać parafianom obraz „Anioł Pański”  
z Watykanu, relacje z pielgrzymek, kościelnych uroczystości (beatyfkacja),  
czy też innych wydarzeń duszpasterskich.  
 

Koszt bazy tekstów 2600 pieśni wraz z 4000 prezentacjami 
multimedialnymi oraz innymi dodatkami (łącznie 4 płyty 
DVD) -> 500 zł (brutto) -> wysyłka kurierem gratis 
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Gotowe są specjalne szablony z odpowiednimi tłami do wpisywania intencji 
mszalnych na dany okres liturgiczny (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki 
Post, Wielkanoc, 4 szablony na okres zwykły).  
Osobno są szablony dla intencji za zmarłych i intencji dziękczynnych.  

 

 
 
Gotowe zestawy pieśni z szablonami do wyświetlania myśli przewodnich 
danej niedzieli czy uroczystości maryjnych oraz obowiązkowe wspomnienia 
świętych.  

   

Gotowe zestawy pieśni z szablonami na pogrzeb, ślub, jubileusz, itp. 
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PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

Dzięki naszej bazie 4000 prezentacji multimedialnych (PowerPoint) można 
ubogacić liturgię czy katechezę poprzez puszczenie krótkich prezentacji przed 
Mszą świętą odnoszących się do danego okresu liturgicznego (np. Rocznica 
śmierci Jana Pawła II, Środa Popielcowa, 15 różnych wersji drogi krzyżowej, 
tajemnice różańcowe w obrazkach) danych świąt czy świętych (np. 
Wniebowstąpienie Pańskie,  Ofiarowanie Pańskie itp.). Można też przedstawić 
podsumowanie roku, sprawozdanie finansowe za pomocą statystyk na 
wykresach czy zdjęć z ważnych wydarzeń w parafii.  

             różne prezentacje multimedialne drogi krzyżowej (2 dla dzieci, 2 dla dorosłych) 

 

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI AUDIO I WIDEO 

System multimedialny można zintegrować z systemem nagłośnienia w kościele. 
Dzięki czemu podczas nabożeństwa albo nauczania można odtworzyć pliki 
audio lub nagrania z płyt CD, np. z fragmentami nauczania Jana Pawła. Istnieje 
również możliwość odtwarzania filmów z plików video oraz wyświetlać obraz  
z kamer.  
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GWARANCJA I POMOC TECHNICZNA 

Montujemy i instalujemy system multimedialny w kościołach w całej Polsce. 
Na usługi montażowe udzielamy 12 miesięcznej gwarancji + gwarancja na 
urządzenia (projektor, laptop, ekran, prezenter) zgodnie z gwarancją 
producentów (przeważnie jest to 36 miesięcy).  
WSZELKICH PORAD I KONSULTACJI TECHNICZNYCH 

UDZIELAMY BEZPŁATNIE (BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ) 
 
organista Łukasz Dziechciowski                                         
Skawa 715 
34-713 Skawa 
tel. /fax (18) 268 60 59 
tel. kom. 600 335 023 
www.slajdy.net.pl  
sprawy techniczne i montaż:   
realizator światła i obrazu w teatrze -> Damian Białorudzki 667 566 118 
 

 

Mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma z produktem systemy 
multimedialne w kościele oraz  bazą tekstów pieśni do projektorów multimedialnych, 
podczas targów KOŚCIOŁY Wyposażenie – Usługi – Sztuka – Dewocjonalia W 
TORUNIU w 2010 roku, wygrała konkurs zorganizowany przez magazyn dla 
duchowieństwa Ecclesia na SPRAWDZONY PRODUKT oraz otrzymała prestiżową 
nagrodę Wydawnictwa Elamed „WYSOKI POZIOM” najbardziej zasłużonym 
firmom zajmujących się wyposażeniem obiektów sakralnych. 
 

 


