
 

 

Witamy w systemie Organista Sampler! 
Dysponujemy największą na rynku bazą pieśni kościelnych, które wykonuje jeden wokalista, 
dzięki czemu wszystkie nagrania mają jednakowy charakter. Ponadto rozdzielenie funkcji 
wokalisty i organisty daje niepowtarzalny efekt interpretacyjny.  
Cały system obsługuje pilot radiowy. 

 
 

Pilot 
Uwagi dotyczące użytkowania: 

 nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania pilota, dlatego należy go ładować 
średnio raz na tydzień. 

 włączenie ekranu następuje przez naciśnięcie kropki w dolnej części pilota. 
 wybranie utworu następuje po wpisaniu numeru pieśni tak jak w aparacie 

telefonicznym. Ten komunikat należy jednak wysłać do systemu, naciskając prawy 
skrajny przycisk ї oznaczony kolorem niebieskim. Ta funkcja jest też obsługiwana 
rezerwowym przyciskiem oznaczonym znakiem "antenki", umieszczonym w drugim 
rzędzie od dołu.  

 gdy chcemy cofnąć błędny znak, naciskamy przycisk: back←  
 gdy chcemy zatrzymać odtwarzanie wybranej pieśni, należy dwukrotnie wcisnąć "0". 

Pojawi się wówczas krzyżyk, który trzeba wysłać przyciskiem oznaczonym kolorem 
niebieskim („antenka”).  

 ekran pilota automatycznie się wygasza. Aby ustawić własny czas wygaszenia, trzeba 
sześciokrotnie nacisnąć przycisk "0". Na ekranie pojawią się dwie komendy. 
Wybieramy komendę „ustawienia” (poruszamy się klawiaturą alfanumeryczną, tj. B = 
strzałka w górę, D = strzałka w dół, F = enter). Pojawi się komenda „czas wygaszania”. 
Strzałkami ustawiamy właściwy dla siebie czas, zatwierdzamy przyciskiem „enter” i 
wychodzimy, naciskając "antenkę" w prawym dolnym rogu.  

 jeśli chcemy całkowicie zresetować urządzenie, należy zdjąć pokrywę górną i dolną 
pilota oraz otworzyć tylną pokrywę. Odłączyć akumulator na 30 s., następnie całość 
złożyć. 
 
 
 

Moduł TV 
Moduł ma dwa wyjścia HDMI, dzięki czemu można zastosować drugi mniejszy ekran 
skierowany do prezbiterium. 
Uwaga: montując moduł telewizyjny, należy tak zaplanować jego instalację, by po 
zakończeniu pracy systemu możliwe było wyłączenie zasilania sieciowego.  
 
 
 
 

 



 

 

Kolumna 
Kolorem czerwonym oznaczona jest regulacja głośności organów, zielonym natomiast głos 
prowadzącego śpiew. Barwę dźwięku dostosowujemy do brzmienia kościoła. Zalecamy nie 
eliminować niskich tonów, w ten sposób brzmienie będzie najbardziej zbliżone do 
naturalnego instrumentu. 
System dostosowany jest do dwukanałowego sposobu odtwarzania. Tę czynność można 
wykonać następująco: wyjąć z tyłu kolumny kątowy jack, połączyć kablem typu duży jack – 
jack z di-box (uwaga: nie dołączono standardowo w zestawie). Wyciszyć gałką głośności do 
zera dźwięk wokalu i połączyć się nagłośnieniem kościelnym (włączając do di-box wtyczkę 
mikrofonu organisty).  

 

Spis pieśni 
Pieśni oznaczone są kolorami:  

zielony – czas zwykły (w ciągu roku),  
żółty – pieśni na komunię i uwielbienia,  
pomarańczowy – pieśni na Adwent, Boże Narodzenie, Wielkanoc i ślub,  
popielaty – części stałe i psalmy,  
niebieski – pieśni Maryjne,  
fioletowy – pieśni na Wielki Post i pogrzebowe. 

Z uwagi na zwyczajowy czas trwania mszy św. pieśni z reguły nagrane w wersji 
dwuzwrotkowej, ale są też pieśni dłuższe (w spisie przy tytule podano liczbę zwrotek). 
 
Na przygotowanie darów nagrano grupę pieśni jednozwrotkowych. Zgrupowano je w 
osobnej tabeli. Uporządkowane są one według czasu trwania utworów. 
 
Grupa pieśni oznaczona jako młodzieżowe są to utwory z podkładem fortepianowym. 
Można je wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu czy rekolekcji. 
 
Grupa hejnały zawiera utwory wykonane na trąbce. Można je wykorzystać do mszy 
patriotycznych czy np. odsłaniania obrazu, jeżeli jest taka potrzeba liturgiczna. 
 
Grupa pieśni chóralne nadaje się do ubogacenia liturgii szczególnie w okresie Wielkiego 
Postu oraz komunii św. 
 
System zawiera też nagrania interpretacji muzycznych najważniejszych utworów 
organowych w wykonaniu dra Emmanuela Bączkowskiego.  
 
Karaoke – to opracowania kolęd i innych piosenek do spotkań z dziećmi, np. przy żłóbku. 
Można zwrócić uwagę na utwory: Panis Angelicus oraz Ave verum, mogące posłużyć jako 
podkład dla wykonawcy. 
 
Psalmy – to biblioteka psalmów responsoryjnych na cały rok. Do numeru psalmu należy 
dodać cyfrę 500 według wzoru: psalm 112 to numer 612. 

 
Dodatkowa tabela zielona zawiera propozycje Pieśni w ciągu roku na wejście i zakończenie. 


