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Literal Translation

Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy.

Kyrie XI, “Orbis factor”, Ordinary Sundays 
Gregorian Missal p 113

antoinedaniel.org - St Antoine Daniel Gregorian Chant Ordinaries

11,K



3

 
Do wszystkich przyjaciół Muzyki Chóralnej! 

 

Zapraszamy chóry i zespoły chóralne do udziału w ogólnopolskim „XII Pomorskim 
Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2018”,który odbędzie się 17 marca 2018 r. 
w kościele  św. Wojciecha w Kielnie. 

Kieleńska świątynia to miejsce, gdzie zatrzymuje się czas, gdzie zapominamy                  
o pracy, polityce i problemach tego świata, gdzie Bóg ogarnia  wiernych swoją ofiarną 
miłością, a ludzie odnoszą się do siebie z przyjaźnią i życzliwością. Zanurzamy się                 
w świat pięknych dźwięków i tekstów, które ktoś stworzył w natchnieniu.  

Festiwal spełnia bardzo istotną rolę w popularyzacji pieśni pasyjnej  i wielkopostnej.  
Dla publiczności są to swoiste muzyczne rekolekcje. Nie bez znaczenia jest możliwość 
wykonywania przez chórzystów pieśni w języku kaszubskim. 
 
Pieśni pasyjne i wielkopostne w naszych kościołach śpiewane są  przeważnie                         
w sposób bardzo tradycyjny. Zazwyczaj  nie myśli się o ich walorach estetycznych  
czy artystycznych. Nasz Festiwal stanowi wyjątkową  okazję do wszechstronnego 
kontemplowania  muzyki  w wykonaniu znakomitych chórów. 
 
Festiwal to także niezwykła atmosfera wymiany kulturalnej  i artystycznej, dzięki 
której wspólne śpiewanie dzieje się naprawdę. Festiwal to platforma  spotkań artystów 
amatorów, ludzi utalentowanych – w różnych kategoriach wiekowych,  aktywnych               
i otwartych na nowe przyjaźnie oraz wymianę doświadczeń. 

Jesteśmy pewni, że Państwa chór również może być zainteresowany wzięciem w nim 
udziału. Powitamy Państwa z radością.                                            
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                                                       PZCHiO                                                                              

                                                                                                       
                                                                                     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------                                                                                                 
                                                                                                           

REGULAMIN 

           XII POMORSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI     
                WIELKOPOSTNEJ - SZEMUD  2018             
                                                                 

Termin:  17 marca 2018 r. 

Miejsce:  kościół św. Wojciecha w Kielnie 

I. CELE  FESTIWALU: 
 

      -   kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, 
 
      -   podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych, 
 
      -   dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie kontaktów artystycznych, 
 
      -   promowanie i upowszechnianie dorobku w zakresie  muzyki dawnej i współczesnej, 
 
      -   promocja Kaszub i Pomorza.                                        

   

II. GŁÓWNY ORGANIZATOR:    
                                                                                                            

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 
        ul.  Szkolna 4A, 84-217 Szemud 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

-    Starostwo Powiatowe w Wejherowie 

- Gmina Szemud

-    Parafia pw. św. Wojciecha w Kielnie 
 
-    Oddział Gdański  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr 
 
-    Rada Chórów Kaszubskich 
 
-    Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

     

     Parafia Rzymsko – Katolicka 

 pw. Św. Wojciecha    
        Biskupa i Męczennika w Kielnie 

     

Rada Chórów 
Kaszubskich 
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IV.ZAŁOŻENIA FESTIWALU: 

1. Festiwal ma formułę konkursu. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły chóralne świeckie 
oraz chóry chrześcijańskie różnych wyznań. 

 
         2.  Festiwal ma zasięg ogólnopolski. Na zaproszenie Organizatorów może także wystąpić chór z zagranicy. 
 

 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 
1. W festiwalu uczestniczyć mogą chóry składające się z 15-stu i więcej osób oraz chóry i zespoły chóralne                    

składające  się z 14 i mniej osób. 
 

2. Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 15 minut.  
 

3. Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu oraz czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spowoduje 
dyskwalifikację zespołu. 

 
4. Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu zawiera  utwory o tematyce wielkopostnej i  pasyjnej.  

 
5. W tegorocznej edycji Festiwalu chóry mogą dodatkowo wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Specjalną 

Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego  za  najlepsze wykonanie  utworu przewodniego (chorału) Kyrie z Mszy 
XI (Orbis factor) 

                
6. Ponadto chóry mogą dodatkowo wziąć udział  (w regulaminowym czasie) w Konkursie na najlepsze  

wykonanie pieśni wielkopostnej w języku kaszubskim. Wykaz proponowanych pieśni stanowi 
-  załącznik nr 2. Zapis nutowy na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie: www.gcksir.szemud.pl/
Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej

 
7.   Zespoły występują a cappella  (bez akompaniamentu instrumentalnego). 

 
8.   Zgłoszonego programu występu i kolejności wykonywanych utworów nie można zmieniać. 

 
9.   Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru - załącznik nr 1,  na adres głównego Organizatora Festiwalu.                                     
      Termin nadsyłania zgłoszeń do biura głównego Organizatora upływa 31 stycznia 2018 r.

W przypadku nadesłania zgłoszeń przesyłką  pocztową o dochowaniu terminu decyduje data złożenia     
      zgłoszenia w siedzibie Organizatora.
                                                                                 

       10.   Festiwal trwa jeden dzień,  w związku z powyższym została ograniczona liczba wykonawców do 20 chórów                     
               i zespołów.   
 
       11.  O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału w festiwalu decydować będzie Rada Artystyczna Festiwalu,                                 
              a jej decyzja zostanie przekazana najpóźniej do 8 lutego 2018 r. Zespoły i chóry , które zostaną zakwalifikowane                  
              i powiadomione   o  uczestnictwie w przeglądzie wpłacają  10 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne.  
              Kwotę należy  przesłać na konto: Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud                                                                              
              Nr konta 95 8351 0003 0033 3342 2000 0010 Tytuł przelewu: „Wpisowe- Festiwal  2018”.  Należy także   
              dopisać nazwę zespołu chóralnego.                       
              (Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na adres biura organizacyjnego do  
              dnia 20 lutego 2018 r. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.         

VI. OCENA ZESPOŁÓW: 

        1. Organizator powoła  Komisje Konkursową (jury) złożone z profesjonalnych muzyków. 
        2. Zadaniem jury będzie ocena merytoryczna występujących zespołów oraz przyznanie nagród i wyróżnień. 
        3. Komisja Konkursowa przyzna: 
       
           GRAND PRIX FESTIWALU -  statuetkę festiwalową „VIA DOMINI”  
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         oraz  nagrody: 
 
          - w kategorii zespoły młodzieżowe  

          - w kategorii chóry akademickie 

          - w kategorii chóry parafialne

          - w kategorii chóry działające przy instytucjach kultury i stowarzyszeniach
                                
          - w kategorii chóry i zespoły kameralne  (poniżej 15 osób) 
 
          Ponadto Komisja Konkursowa  przyzna: 

           - Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego  za najlepsze wykonanie utworu przewodniego (chorału)

           -   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta Festiwalu 
 
           -   Nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni w języku kaszubskim.  
   
  4.  Laureaci Grand Prix Festiwalu oraz laureaci  pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach Festiwalu otrzymują    
       nagrody pieniężne. Wartość nagród zależy od wręczającego (fundatora). 
 
  5.  Jury przy ocenie merytorycznej będzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, dynamikę,  interpretację, ogólny  
       wyraz artystyczny oraz umiejętność dostosowania trudności  prezentowanego repertuaru do możliwości  
       wykonawczych artystów. 
 
  6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz zmiany regulaminu. 
 
  7.  Decyzje Jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają apelacji. 

 VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. O kolejności występu  zespoły zostaną powiadomione e-mailowo lub telefonicznie. Ponadto  zostanie  umieszczona    

        informacja na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie. 
 
   2. Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności                           
       za wypadki i zdarzenia losowe. 
 
   3. Nagrody zostaną wydane  zgodnie  z obowiązującym  w Polsce  przepisami prawa podatkowego, co oznacza,                          
      iż  nagroda pieniężna  zostanie  wydana na rzecz  laureata po wcześniejszym  przekazaniu Organizatorowi                         
      wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do  uregulowania  kwestii, zryczałtowanego podatku  dochodowego, 
      zgodnie  z art. 30  ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości 
      nagrody. Organizator Festiwalu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek  do właściwego urzędu skarbowego                      
      w  imieniu  laureatów.  
 
   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie  przez uczestników utworów  muzycznych lub materiałów  
      nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich. 

 
   5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników      
       Festiwalu. 
 
   6. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek dla każdego uczestnika. 
 
   7. Chóry spoza województwa pomorskiego, mogą skorzystać z zakwaterowania w hali widowiskowo –  
      sportowej (łóżka polowe z pościelą – koszt 10 zł od osoby). Liczba miejsc ograniczona.  Organizator  zainteresowanym  
      chórom  może przekazać informacje o funkcjonującej na terenie gminy  
      Szemud bazie hotelowej i agroturystycznej. 
 
  8.  Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przyjazdu do kościoła w Kielnie najpóźniej na 1 godz. przed występem. 
 
  9.  Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, który będzie sprawował opiekę nad zespołem w czasie   
       trwania Festiwalu. 
 

 
10.  Organizatorzy nie dopuszczają możliwości rozstawienia własnego sprzętu muzycznego /nagłośnienia/. 
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11. Laureaci GRAND PRIX FESTIWALU oraz  laureaci Nagrody  za najlepsze wykonanie utworu przewodniego  
      zobowiązani są  do występu  w koncercie (po ogłoszeniu wyników). 
 
12. Festiwal zakończy się uroczystą Mszą świętą w intencji uczestników Festiwalu.    
      Po eucharystii nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz przewidziany jest krótki występ laureatów. 
 
13. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków  oraz wyrażeniem zgody na  
       nieodpłatne  prawo do rejestracji przebiegu Festiwalu dowolną  techniką zapisu i wykorzystania    
       zarejestrowanego materiału w celach promocyjnych i  komercyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
14. Wszelkie informacje na temat Festiwalu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum  
      Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie: www.gcksirszemud.pl.   Adres e-mailowy: gckszemud@wp.pl 
 
 
 
 
Szczegółowych informacji udzielają: 
 
Tomasz Stein – Dyrektor GCK,SiR w Szemudzie,  kom. 601-733- 259
Leszek Walkowiak  - Koordynator  Festiwalu  tel. 58 676-14-62    kom. 603 036 436  
e-mail: gckszemud@wp.pl 
 
Konsultacje w zakresie  utworów w języku kaszubskim prowadzi  Rada Chórów Kaszubskich, kontakt: fopke@wp.pl 
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GŁÓWNY ORGANIZATOR 
 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 
84-217 Szemud, ul. Szkolna 4a 

kom. 783 978 501 
tel./fax 58 676-14-62 

e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl 
www.gcksir.szemud.pl 

 

 
 

FESTIWAL ZOSTAŁ DOFINANSOWANY Z BUDŻETU  POWIATU WEJHEROWSKIEGO  
I GMINY SZEMUD 
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                                                                                                                  Załącznik  nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w „XII  Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2018” 
 
 

Nazwa zespołu:  .............................................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Nazwa parafii /placówki: ................................................................................................................ 
 
Imię i nazwisko dyrygenta: ............................................................................................................ 
 
Ilość osób w zespole:  ...................... 
  *  Podana liczba członków zespołu jest równoznaczna z ilością osób zgłoszonych do posiłku. 
                                              
Adres korespondencyjny: ............................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
     
telefon  .....................................  telefon komórkowy  .........................................                               
 
fax : ................................       e-mail: ...................................... 
 
Program występu na festiwalu: 
Obowiązkowo czytelnie drukowanymi literami – z pełnym brzmieniem imienia  i nazwiska autora. 
 
Lp. Tytuł utworu Autor: muzyki, tekstu, 

opracowania 
Czas 

wykonania 
utworu 

  Utwór przewodni festiwalu* 
 
 

 

  
 

Utwór w języku kaszubskim*  

  
 

  

   
 

 

 
 

   

*Wykonanie utworu jest dobrowolne 
Załączniki: 
- krótka historia zespołu 
- krótki życiorys artystyczny dyrygenta 
-    zdjęcie chóru (format jpg) 
 
 

 Potwierdzam zgodność powyższych danych, a także oświadczam, że zapoznałem/am 
się z Regulaminem Festiwalu. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych w zakresie niezbędnym do 
organizacji Festiwalu. 

 
 
.................................., dnia ................. r.                             .......................................................... 
                                                                                                                                                                (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
Wykaz proponowanych pieśni , które można zaśpiewać w Konkursie na 
najlepsze wykonanie pieśni wielkopostnej w  języku kaszubskim: 
 
 
Marek Raczyński – Mój Òjcze 
Szymon Godziemba-Trytek – Mój Òjcze  
Anna Rocławska - Mój Òjcze 
 
Anna Rocławska – Òjcze, w Twòje rãce  
Marcin Stoltmann - Òjcze, w Twòje rãce 
Adam Diesner - Òjcze, w Twòje rãce 
 
Anna Rocławska – Bãdą zdrzec na Tegò 
Kamil Szafran - Bãdą zdrzec na Tegò 
Dawid Jazłocki - Bãdą zdrzec na Tegò 
 
Karol Krefta  - Tej Jezes rzëkł  
Michał Sołtysik - Tej Jezes rzëkł 
Adam Diesner - Tej Jezes rzëkł 
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Festiwalowa statuetka VIA DOMINI  
 
            Festiwalowa statuetka VIA DOMINI („Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
mnie, będzie zbawiony” - J10,9) złożona jest z kilku ważnych, symbolicznych elementów.                  
W głównej ścianie wycięty jest ażur w kształcie postaci ludzkiej, obok osadzona jest pionowo 
pięciolinia z zapisem nutowym pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Na odwrocie ściany 
przymocowany jest błyszczący krzyż. Statuetka odlana jest z mosiądzu i umocowana na 
postumencie z kamienia. Ażur w kształcie postaci ludzkiej można odczytywać jako człowieka 
stojącego pod krzyżem, szukającego swojego krzyża i swojej drogi pójścia za Zbawicielem. 
Płaszczyzna z prześwitem może też być interpretowana jako Brama. Jezus Chrystus stał się 
dla nas Bramą, On pierwszy przeszedł Drogę Krzyżową. Przez Niego chcemy wejść do 
zbawienia (wg opisu autorki statuetki – Kariny Treder). 
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