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MARTA KIERSKA-WITCZAK

Projekt regulaminu konkursu na śpiew liturgiczny
z przeznaczeniem na Mszę św. z udziałem dzieci i młodzieży

Tematyka tegorocznego zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych 
dotyka wielu uzupełniających się, a zarazem różnorodnych wątków. Dość wymienić 
z jednej strony kwestię odpowiedniego doboru repertuaru przeznaczonego dla po-
trzeb liturgii, trudnej do przyjęcia nieznajomości i nierespektowania jakichkolwiek 
w tym względzie norm w wielu polskich parafiach, z drugiej zaś strony –  przy 
zachowaniu i propagowaniu najbardziej wartościowych śpiewów tradycyjnych – po-
trzebę stymulowania twórczości nowej poprzez zainteresowanie całej rzeszy utalen-
towanych młodych kompozytorów na potrzeby i problematykę muzyki liturgicznej. 

Mała znajomość wśród muzyków kościelnych repertuaru obecnego w ogólnie 
dostępnych śpiewnikach, szczególnie tego uwzględniającego potrzeby dzieci i mło-
dzieży, niski poziom wykształcenia muzycznego wielu osób posługujących w pol-
skich parafiach, a także fakt, że wiele pieśni do niedawna traktowanych jako „śpiewy 
dziecięce” na naszych oczach traci swą treściową aktualność – wszystko to powo-
duje, że w sposób natrętny i często przez nikogo niekontrolowany wdzierają się do 
liturgii piosenki i utwory o żenująco niskim poziomie artystycznym. 

Aby po części zaradzić niektórym z wymienionych problemów, Zakład Mu-
zyki Kościelnej oraz Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. K. Lipiń-
skiego we Wrocławiu opracowały i podjęły się rozpisania Ogólnopolskiego 
Konkursu Kompozytorskiego w zakresie śpiewów liturgicznych dla dzieci i mło-
dzieży. Honorowy patronat nad inicjatywą objęli rektorzy dwóch wrocławskich 
uczelni: ks prof. dr hab. Waldemar Irek – Rektor Papieskiego Wydziału Teo-
logicznego, oraz prof. AM dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej.
O patronat merytoryczny organizatorzy proszą także Zarząd Stowarzyszenia Pol-
skich Muzyków Kościelnych. Patronami medialnymi inicjatwy są Katolickie Radio 
Rodzina oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”. 

Poniżej zostanie przedstawiony pełny tekst regulaminu konkursu, w którym za-
warte są wszelkie informacje dotyczące warunków w nim uczestnictwa, oraz załącz-
nika ze wskazówkami normatywnymi.
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOMPOZYTORSKI W ZAKRESIE 
ŚPIEWÓW LITURGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN:

1. Konkurs jest otwarty dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów aka-
demii muzycznych i uniwersytetów, urodzonych po 1 stycznia 1980 r.

2. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie śpiewu liturgicznego (jednego 
wybranego spośród sugerowanych w punkcie 4. załącznika do Regulaminu).

3. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: 
KATEGORIA A: śpiewy liturgiczne przeznaczone dla Mszy św. z udziałem dzie-

ci;
KATEGORIA B: śpiewy liturgiczne przeznaczone dla Mszy św. z udziałem mło-

dzieży.
4. Do udziału w Konkursie będą dopuszczone prace dotychczas niepublikowane, 

nie wykonywane publicznie i nie nagradzane na innych konkursach.
5. Tekst, melodie i forma muszą spełniać wymagania postawione śpiewom litur-

gicznym zawarte w Załączniku niniejszego Regulaminu.
6. W utworach przeznaczonych do wykonania przez całe zgromadzenie liturgicz-

ne należy uwzględnić średnią skalę głosów (a – d1), jak również rytmikę moż-
liwą do precyzyjnego wykonania przez zgromadzenie liturgiczne.

7. Czas wykonania śpiewu, uwzględniając całość przyjętej formy,  ma wynosić  
2–5 minut. Dopuszczalne jest skomponowanie dłuższego śpiewu pod warun-
kiem, że będzie istniała możliwość wykorzystania jego części we wskazanych 
ramach czasowych bez naruszania integralności formy (np. forma zwrotko-
wa).

8. Tekst śpiewów ma być przygotowany w języku polskim. Dopuszcza się możli-
wość użycia języka łacińskiego w formie krótkiej, prostej aklamacji.

9. Przygotowane śpiewy (tekst, melodia) mają być zapisane zgodnie z zasadami 
tradycyjnej pisowni muzycznej, bez względu na przyjętą przez kompozytora 
konwencję stylistyczną.

10. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac w oddzielnych, prawidło-
wo oznakowanych, kopertach z zaznaczeniem kategorii A lub B.

11. Prace konkursowe należy nadesłać w czterech egzemplarzach opatrzonych 
godłem, z dołączoną zaklejoną kopertą oznaczoną tym samym godłem, zawie-
rającą dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, 
adres kontaktowy, numer telefonu, e-mail).

12. Prace nie spełniające wskazanych w Regulaminie i Załączniku warunków nie 
będą oceniane.

13. Nadesłane materiały nie będą zwracane autorom.
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14. Prace nagrodzone zostaną włączone do zbiorów Biblioteki AMKL oraz roz-
powszechnione wśród członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościel-
nych.

15. Prace należy nadesłać  do dnia 28.02.2011 r. (decyduje data stempla poczto-
wego) na adres: Dział Nauczania – Zakład Muzyki Kościelnej Akademii Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław z dopi-
skiem: „KONKURS KOMPOZYTORSKI”.

16. Nagrody: Jury składające się z kompozytorów oraz specjalistów w zakre-
sie muzyki kościelnej zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 
30.03.2011 r.:

– Nagrody I – ufundowanej przez Rektora Akademii Muzycznej w wysokości po 
1000 zł,

– Nagrody II – ufundowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej w wysokości po 
500 zł,

– Wyróżnień.
17. Jury zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród. Decyzje jury są ostatecz-

ne i nie podlegają zaskarżeniu.
18. Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punk-

tów Regulaminu oraz udzieleniem organizatorom prawa do ewentualnego 
pierwodruku i prawykonania kompozycji.

ZAŁĄCZNIK  REGULAMINU  KONKURSOWEGO

1. Przedmiotem konkursu są śpiewy mszalne – części zmienne (śpiew na wejście, 
przygotowanie darów, śpiew na Komunię, zakończenie) oraz śpiew na uwiel-
bienie, przeznaczone do wykonywania podczas Mszy św. z udziałem dzieci 
oraz/lub podczas Mszy św. z udziałem młodzieży.

2. Poszczególne śpiewy liturgiczne mogą reprezentować jedną z następujących 
form: 

– śpiew wspólny całego zgromadzenia liturgicznego – jednogłosowy (śpiew 
zwrotkowy, prozodia, kantylacja), 

– śpiew responsorialny (kantor, schola, maksymalnie 4-głosowy chór na prze-
mian ze zgromadzeniem liturgicznym), 

– śpiew solowy dla kantora, 
– śpiew z przeznaczeniem wyłącznie dla scholi w układzie jednogłosowym lub 

w prostym wielogłosie,
– śpiew z przeznaczeniem wyłącznie dla chóru.

Proszę nie dołączać do śpiewu  akompaniamentu instrumentalnego – rozpatrywa-
na będzie jedynie warstwa wokalna kompozycji.
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3. Poszczególne śpiewy, obok ocenianych walorów artystycznych i warsztato-
wych, mają wyróżniać się następującymi przymiotami:

– śpiew nie może nawiązywać w swej formie i stylistyce do piosenki, muzyki 
popularnej i rozrywkowej; swoim charakterem ma przybliżyć zgromadzeniu 
liturgicznemu treść przeżywanego misterium;

– śpiew ma być utrzymany w konwencji języka muzycznego właściwego dla kul-
tury Europy Zachodniej oraz liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego.

4. Poszczególne śpiewy powinny respektować ich funkcję liturgiczną:

– śpiew na wejście: związany z tajemnicą dnia, nawiązujący do tematyki zawartej 
w tekstach mszalnych  danego dnia (w oracjach, antyfonach, prefacjach, czy-
taniach), śpiew podkreślający aspekt wspólnotowy zgromadzenia liturgiczne-
go lub związany z tematyką okresu roku liturgicznego;

– śpiew na przygotowanie darów: związany z tajemnicą dnia, nawiązujący do 
tematyki zawartej w tekstach mszalnych, śpiew związany z realizacją czynnej 
miłości względem Boga i bliźniego lub z tematyką danego okresu roku litur-
gicznego;

– śpiew na Komunię: nawiązujący w tematyce do Ewangelii danego dnia lub 
śpiew eucharystyczny mówiący o Chrystusie jako pokarmie (nie mogą to być 
śpiewy eucharystyczne, adoracyjne);

– śpiew na uwielbienie: śpiew skierowany do Boga Ojca za dar Osoby Jezusa 
Chrystusa, śpiew uwielbienia skierowany do Trójcy Świętej (nie jest to śpiew 
skierowany do Osoby Jezusa Chrystusa);

– śpiew na zakończenie: w ogólny sposób nawiązuje do treści celebrowanej li-
turgii;

– śpiewy poszczególnych okresów roku liturgicznego: Adwent, Boże Narodze-
nie, Wielki Post (śpiewy pokutne, pasyjne), okres paschalny, okres zwykły 
w ciągu roku.


