
Śrem, luty 2002r. 
 
 
 

Drodzy Duszpasterze, Katecheci, 
Nauczyciele i Przyjaciele! 

 
 
 

Z niesłabnącą radością zapraszamy na kolejny  
– XI Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej  
– Śremsong ’2002. 

Jak zwykle z utęsknieniem oczekiwać będziemy 
na wszystkich (nie tylko z Wielkopolski!) w okolicach 
urodzin Ojca Świętego. 

Wskazaniem i drogowskazem są dla nas słowa 
Jana Pawła II mówiące, że „wiara, która nie staje się 
kulturą, jest wiarą pustą i przeżytą w sposób 
niedostateczny”. Skoro tak, to muzyka i piosenka 
mogą i powinny być wyrazem naszej wiary; to one 
mogą w sposób cudowny nieść przesłanie, że „Bóg 
jest miłością”. 

 
Antoine de Saint-Exupery powtarzał często, że 

„trzeba być pożarem”. Inaczej mówiąc – trzeba 
kochać. Prosimy – zapalcie tegorocznym śpiewem 
lampy miłości. Zło było – jest – i będzie. Potwierdzcie 
nam jednak, że „ludzi dobrej woli jest więcej” 
(Czesław Niemen) i że nie można tracić okazji do 
czynienia dobra. Przypomnijcie, że nikt nie może 
tracić nadziei, bo „kiedy Bóg zamyka drzwi, to otwiera 
okno” (ks. Jan Twardowski). Aby to było możliwe 
wyszukajcie odpowiednie pieśni i piosenki –  
a najlepiej sami napiszcie. Podzielcie się też swoją 
muzyką. Niech to będzie Ewangelia w piosence na 
czas lęku, zagubienia i różnych smutków, których 
doświadczamy. 

 
Na koniec jak zwykle przypomnienie: chodzi nam 

przede wszystkim o to, by przez to Spotkanie być 
bliżej Boga i siebie; byśmy dzięki niemu jeszcze 
bardziej byli żywym obrazem dobroci Boga; by dobro 
zamieszkało jeszcze bardziej w naszych oczach  
i uśmiechu... Byśmy podziękowali Bogu za nasze 
talenty. Niech więc nie zamąci go niezdrowa 
rywalizacja. Uczyńcie wszystko byśmy spotkali się  
w Komunii. Módlmy się za siebie. 

 
 

Z Bogiem 
Janusz T. Skotarczak 

Uwagi Praktyczne 
 
1. W Przeglądzie mogą brać udział: 

- soliści, 
- zespoły wokalno-instrumentalne, 
- chóry, 
reprezentujące: 
- przedszkola, 
- szkoły podstawowe, 
- gimnazja, 
- szkoły ponadgimnazjalne, 
które prześlą kartę zgłoszenia 
w nieprzekraczalnym terminie 
 

do 20 KWIETNIA 2002r. 
pod adres: 

Janusz T. Skotarczak 
Gimnazjum nr 2 

ul. Szkolna 4,  63-100 Śrem 
e-mail: sremsong@kdm.pl 

http://www.sremsong.kdm.pl 
 

2. Daną instytucję może reprezentować JEDEN: 
solista, zespół, chór czyli maksymalnie 3 
formy - każde zgłoszenie powinno być 
umieszczone na oddzielnej karcie 
zgłoszenia. 

3. Nie mogą być wykonywane utwory  
z playbacku. Repertuar winien być 
dostosowany do wieku i możliwości 
głosowych i interpretacyjnych wykonawcy. 
Soliści winni śpiewać bez towarzyszenia 
chórku, a chóry wykonywać utwory a’capella. 

4. Każdy wykonawca przedstawia 2 utwory w 
czasie do 5  min./Przedszkola mogą 1 utwór/. 

5. Własne kompozycje (tekst + zapis nutowy) 
prosimy dostarczyć do recepcji w dniu 
przyjazdu (może kiedyś z tego powstanie 
śpiewnik nowych piosenek?!). 

6. Wykonawcom Przeglądu zapewnia się posiłek 
oraz pamiątkowe gadżety. 

7. SPOTKANIE MŁODYCH - wykonawcy  
i uczestnicy ze szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych nocują w Śremie i mają 
zapewnione pełne wyżywienie. (zabrać: 
śpiwór, karimatę, itd.) 

8. Koszt  uczestnictwa:  7 zł od osoby,  
a uczestnicy Spotkania Młodych: 25 zł od 
osoby. Opłata nie dotyczy opiekunów. 

9. Wpłaty kosztów uczestnictwa należy dokonać 
po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia. 

Karta ZGŁOSZENIA 
 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 
 
 
I. Imię, nazwisko, klasa  

 (dotyczy tylko solistów): 

 ................................................................. 

 ................................................................. 

II. Skład zespołu lub chóru: 

A. Liczba wykonawców + opiekunów 

 .................................. + .................. 

B. Kategoria wiekowa 

1. Przedszkole .................................. 

2. Szkoła podst., klasa ...................... 

3. Gimnazjum, klasa ........................ 

4. Szkoła ponadgimn., klasa ............ 

5. Inna .............................................. 

III. Udział w Spotkaniu Młodych 

– nocleg w Śremie  

(dotyczy uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych) 

1. ilość osób .......................................... 

2. ilość opiekunów ............................... 



IV. Informacja dla zapowiadających  

pełna nazwa zespołu – chóru  
– reprezentowana Instytucja – 
słówko o wykonawcy: 
 
................................................................. 

................................................................. 

.................................................................

................................................................. 

................................................................. 

.................................................................

................................................................. 

................................................................. 

V. Opiekun – czytelny adres 

kontaktowy: 

1. Imię:  ....................................... 

2. Nazwisko:  ....................................... 

3. Kod: ....................................... 

4. Miejscowość: ............................... 

5. Ulica: ....................................... 

6. Telefon: ....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czytelna pieczątka  
Instytucji 

 czytelny podpis  
Dyrektora Instytucji 

Terminy 
 
21 maja  - przedszkola  
22 maja  - szkoły podstawowe cz.I 
23 maja  - szkoły podstawowe cz.II 
 

Spotkanie Młodych 
 
24 maja - gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne 
Koncert GOŚCIA 
 

25 maja - Msza Święta  
- Koncert Laureatów XI  
Wielkopolskiego Przeglądu 
Piosenki Religijnej 

 
 

UWAGA!  
Terminy są uzależnione od ilości zgłoszeń  

i mogą ulec zmianie. 
 
Spotkanie Młodych wyrosło ze 
zrozumienia prostego faktu, że nie 
można ograniczać się do tego aby 
przyjechać, zaśpiewać  swoje  
i odjechać. Oprócz występu 
uczestników wzbogacamy te Dni o 
dodatkowe spotkania i koncerty.  
Po prostu: chcemy bogacić się sobą 
nawzajem. 
 
 
 

Data prezentacji i program Spotkania Młodych 
będzie znany pod koniec kwietnia. 

 
 
 
Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod numerem: 
kier. 0 /prefiks/ 61  
tel. 2835 904, 2830 722 
tel./fax 2830 866, 2828 187 
kom. 0605 927 827 

Śremsong ’2002 
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