
Nazywam się Łukasz Dziechciowski, jako dyplomowany organista z 15 letnim 
stażem i bogatym doświadczeniem stworzyłem bazę tekstów pieśni i piosenek 
religijnych do projektorów multimedialnych, telebimów, telewizorów LCD.  
Większość firm zajmująca się systemami multimedialnymi oferuje jedynie same teksty  
pieśni, bez innych dodatków (teksty często są z błędami, ściągane z internetu, raz wpisane,  
rzadko aktualizowane). Stworzona przeze mnie baza pieśni oprócz 2900 pieśni posiada wiele  
różnych dodatków (gotowych zestawów, szablonów, nut, prezentacji multimedialnych), 
ułatwiających pracę organisty, używam jej na bieżąco w swojej parafii i ciągle aktualizuje.  

 Gotowa baza ponad 2900 pieśni kościelnych na podstawie „Śpiewnika 
Kościelnego" ks. Jana Siedleckiego (wyd. XXXIX niebieski oraz dodatek czarny) 
oraz „Drogi do Nieba”, „Abba Ojcze”, „Skarbiec pieśni kościelnych”, „Exsultate Deo”, 
„Śpiewnik Wawelski” itp. przepisanych przeze mnie śpiewników, stworzona przez 
dyplomowanego organistę z 15 letnim stażem, podzielona na 23 kategorie, gotowych 
slajdów do wyświetlenia na ekranie laptopa podłączonego kablem lub bezprzewodowo 
z projektorem lub telewizorem LCD (duże, wyraźne litery, porównaj z innymi firmami, 
każdy slajd jest indywidualnie dopracowywany).  Jako jedyni w Polsce wykorzystujemy 
maksymalnie wielkość liter na ekranie do danego tekstu - większość firm tworzy 
jeden szablon dla wszystkich pieśni (rozmiar tylko 50) i zostaje wolne miejsce do 
wykorzystania na ekranie, można zrobić slajd większą czcionkę i wykorzystać miejsce 
na maxa (u mnie teksty mają nawet rozmiar 68), taka edycja pochłania bardzo dużo 
czasu, innym firmom po prostu nie chce się tego robić. w bazie SLAJD ok. 1000 pieśni 
to teksty które organista sam musi edytować, dzielić je na pojedyncze slajdy do 
wyświetlania na ekranie, grupować je w odpowiednie kategorie, trzeba poświęcać swój 
czas na przygotowanie pieśni, ale FIRMA reklamuje się, że posiada bazę 2500 pieśni) 

 Refreny psalmów responsoryjnych oraz teksty liturgii Słowa (Biblia 
Tysiąclecia) na każdy dzień roku liturgicznego, podzielone na rok zwykły I i II oraz 
niedziele lata A B C, wspomnienia świętych, święta i uroczystości kościelne (kolor 
czcionki tekstu psalmu oraz tło dostosowane do danego okresu liturgicznego)         -> 
u innych firm żeby wyświetlić tekst psalmu trzeba znać tekst wersetu i poszukać 
odpowiedni refren, w mojej bazie wybieramy tylko okres liturgiczny, tydzień i dzień, i 
już mamy gotowy refren do wyświetlania (np.  wtorek 3 tydzień Adwentu) 

 Gotowe szablony z intencjami na każdy okres roku liturgicznego z 
odpowiednimi tłami i kolorem czcionki pasującym do danego okresu liturgicznego 
(osobno jest z każdego okresu szablon intencji dziękczynnych, za zmarłych, 
pojedynczych i koncelebrowanych).  

 Gotowe harmonogramy pieśni z obrazkami, refrenami psalmów 
responsoryjnych na każdy dzień roku liturgicznego (tzw. gotowce do wyświetlania, 
zestawy te są w pełni edytowalne, można usunąć moją propozycję pieśni a wstawić 
swoją, cały szablon i zarys prezentacji jest już przeze mnie zrobiony i gotowy do 
wyświetlania) -> pobierz szczegółowy spis   

 Wyświetlanie prezentacji multimedialnych (w bazie ponad 4000 prezentacji 
multimedialnych), instrumentalnych podkładów muzycznych pieśni i piosenek 
religijnych (ponad 1000 podkładów mp3 oraz karaoke)  



 Gotowe harmonogramy obrazków i zestawów pieśni na wspomnienia świętych 
i błogosławionych, święta kościelne i inne uroczystości.  

 Wyświetlanie obrazków religijnych (w bazie ponad 12000 obrazków 
podzielonych na kategorie tematyczne wg roku liturgicznego), możliwość 
odtwarzania wielu obrazków slajdów w pętli z zadanym czasem przełączania (np. 
podczas różańca czy drogi krzyżowej jak w TV Trwam). 

 Możliwość dodawania własnych pieśni i edycji już zapisanych pieśni, 
gotowych zestawów i własnych tekstów (np. ogłoszeń duszpasterskich lub 
komunikatów wyświetlając ogłoszenia na ekranie można trafić do osób, które są 
wzrokowcami i ułatwić zapamiętanie najważniejszych informacji). 

 Możliwość zapisu pieśni harmonogramu do pliku tekstowego oraz 
drukowanie ich z poziomu dowolnego edytora tekstu.  

 Praca z jednym ekranem lub z dwoma ekranami sprawia, że wierni widzą 
jedynie przeznaczony dla nich slajd, a organista ma podgląd i obsługuje cały program 
z pełnym podglądem wszystkich elementów zestawu harmonogramu.  

 Współpraca z typowymi pilotami do obsługi prezentacji Microsoft Powerpoint.  

Mamy przyjemność poinformować, iż moja firma z produktem bazy 
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 zajmującym się 
wyposażeniem obiektów sakralnych. 

System multimedialny można zintegrować z systemem nagłośnienia w kościele, 
dzięki czemu podczas nabożeństwa można odtworzyć pliki audio lub nagrania z płyt 
cd, np. z fragmentami nauczania Jana Pawła II, istnieje również możliwość 
odtwarzania filmów z plików video oraz wyświetlania obrazu z kamer.  

organista mgr Łukasz Dziechciowski 
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gg 5435800 skype: jupiczek 
 
Koszt bazy tekstów z wszystkimi dodatkami na 5 płytach DVD -> 500 zł (brutto) 
 

MOJE INSTALACJE SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH 
W KOŚCIOŁACH -> DUŻA GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ (ctrl + kliknij łącze) 

 

http://www.slajdy.net.pl/
https://www.dropbox.com/sh/mk0p9i9gwl7lmhe/g5TUtGThLD

