
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX Dziecięcej Cecyliadzie u św. Urszuli  

pt. „Pełni wiary, nadziei i miłości – Męczennicy Gdańscy”, 

bł. Ks. Bronisław Komorowski, bł. Ks. Marian Górecki, bł. Ks. Władysław Miegoń,  

bł. Ks. Franciszek Rogaczewski, bł. S. Alicja Kotowska, 

pod honorowym patronatem JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. 

16 XI 2019r., godz. 10.30 w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, w Gdańsku-Chełmie. 

Zgłoszenia scholi do 28. października 2019r.  

    Celem przeglądu jest: oddanie chwały Panu Bogu, odkrywanie Go w swoim życiu oraz we wspólnocie 

Kościoła, ukazywanie wzorów Polaków godnych naśladowania, propagowanie śpiewu religijnego wśród 

dzieci i młodzieży, rozwijanie w nich zamiłowania do śpiewu, dzielenie się swoimi talentami wokalnymi      

z innymi oraz pozbycie się tremy przed występem publicznym. 

Program: 

10.15 – odprawa opiekunów schol 

10:30 – krótkie powitanie i rozpoczęcie przesłuchań scholek; 

13:00 – koncert Gościa Specjalnego; 

13:45 przygotowanie do liturgii; 

14:00 Msza święta z udziałem wszystkich uczestników 

14:50 – ogłoszenie wyników; 

15:10 –  finał. 

 

Szczegóły: 

 Rozpoczęcie 16 listopada br. o godz. 10.30, (10.15 obowiązkowa odprawa opiekunów schol                         
w kościele przy ołtarzu), zakończenie 15:30. 
(godzina zakończenia może ulec przesunięciu w zależności od ilości zgłoszonych zespołów); 

 Przegląd zespołów odbędzie się w kościele górnym, w Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej,                                  
ul. Cieszyńskiego 1, Gdańsk – Chełm. 

 Schola powinna składać się z dzieci i młodzieży  w wieku szkolnym [szkoła podstawowa] - dopuszcza 
się udział dzieci młodszych. 

 Każda schola przygotowuje do prezentacji: 

1. recytację tekstu dotyczącego Męczenników Gdańskich (teks należy wybrać z załącznika, zgłosić                 
i uzgodnić  z organizatorem. Teksty nie będą się powtarzać.) 
2. pierwszy utwór a capella nawiązujący do wiary, nadziei lub miłości Męczenników Gdańskich oraz 
recytowanego tekstu, 
3. drugi utwór o dowolnej tematyce religijnej - z akompaniamentem. 
Kolejność występu poszczególnych schol wyznaczają organizatorzy. 

 Finał zaśpiewamy wspólnie po ogłoszeniu wyników. Będzie to utwór: „Błogosław duszo moja 
Pana”,sł. i muz. Piotr Nazaruk, sł. por. Ps 103. 



 W pierwszej części Cecyliady zaprezentują się wszystkie schole. Jury oceniać będzie: emisję  głosu, 
czystość brzmienia, dykcję, aranżację i charakter liturgiczny utworów, strój i ogólne wrażenie. Jury                  
w swojej ocenie uwzględni także dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników                          
oraz tematyki tegorocznego przeglądu. Łączny czas występu nie powinien przekraczać 6 min. 

 Schole z akompaniamentem tylko dziecięco – młodzieżowym będą dodatkowo punktowane.  

 Zespoły przywożą dla siebie ciasto i napoje, które będą mogły spożyć w wyznaczonym locum. 
Organizatorzy przewidują ciepły poczęstunek i herbatę dla występujących – bezpośrednio po ich 
prezentacji.  

 Po występie Gościa Specjalnego Jury omówi poszczególne występy, wręczy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa 
oraz upominki dla wszystkich schol. Jury przyzna 1-3 miejsca wyróżniającym się scholom, jeżeli uzna to                               
za stosowne.  

 Prosimy o zaproszenie na IX Dziecięcą Cecyliadę sympatyków swojej scholi oraz zabranie dobrego humoru.

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie odpowiednio 
wpłaty: 

60,00 zł wpisowego od scholi o wielkości do 20 osób,  

80,00 zł wpisowego od scholi o wielkości powyżej 20 osób,   

na konto parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej, w Gdańsku – Chełmie:  

35 1020 1811 0000 0002 0020 7910 z dopiskiem Cecyliada 2018, nazwy scholi i parafii,                     

z której pochodzi. 

 Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać do 28 października 2019 r.                   

na adres e-mail: cecyliada.gdansk@wp.pl. [ telefon kontaktowy - s. Małgorzata 724 918 727 ]. 
 Zachęcamy uczestników do skorzystania w swoich parafiach z sakramentu pokuty. 

 Organizator ogranicza liczbę uczestników do 15 schol. O przystąpieniu do Cecyliady decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania Cecyliady ponoszą opiekunowie 

poszczególnych schol. 

 Po Festiwalu zostaną przesłane do opiekunów relacje z obrad Jury dotyczące danego zespołu. 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy, iż dane udostępnione przez zgłaszane schole są 

wykorzystane przez organizatora jedynie w celach niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego 

przeglądu artystycznego i zgodnie z w/w rozporządzeniem podlegają szczególnej ochronie. 

Uczestnicy poprzez zgłoszenie do przeglądu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie 

składanych danych.  

 Cecyliadę swoim patronatem objęli również: Rada Dzielnicy Chełm, Bractwo św. Pawła i inni                             

a patronatem medialnym: Radio Plus w Gdańsku. 
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