
XII Dziecięca Cecyliada u św. Urszuli 

pt. „JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI”. 

19 listopada 2022r. godz. 11:30 w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku – Chełmie. 

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

Kościoła, rozwijanie kultu Matki Bożej, 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 

11:15 – odprawa opiekunów schol 

11:30 – krótkie powitanie i rozpoczęcie przesłuchań 

14:00 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Piotra Przyborka  

              z udziałem wszystkich uczestników 

15:00 – uwielbienie i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych  

15:30 – ogłoszenie wyników 

Uroczysty finał: „Jestem Twój. Amen!” 

 

Szczegóły:  

 Schole powinny składać się z dzieci i młodzieży w wieku szkoły podstawowej  

( dopuszcza się udział dzieci młodszych). 

 Każda schola do prezentacji przygotowuje: 

1. recytację wybranego tekstu z przygotowanych przez organizatora; 

2. pieśń a cappella nawiązującą do tematyki XII Cecyliady i recytowanego tekstu; 

3. dowolną pieśń religijną z akompaniamentem. 

 Jako piosenkę finałową prosimy o przygotowanie utworu „Jestem Twój. Amen!” sł. i muz. Zespół 

Siewcy Lednicy, który wspólnie wykonają wszystkie zespoły. 

 Kolejność występu poszczególnych schol wyznaczają organizatorzy. 

 Jury oceniać będzie:  

- prawidłową emisję głosu,  

- czystość brzmienia,  

- dykcję,  

- aranżację,  

- charakter liturgiczny utworów,  

- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawców oraz tematyki tegorocznego przeglądu, 

- przestrzeganie limitu czasowego, 

- strój i ogólne wrażenie. 

Łączny czas występu nie powinien przekraczać 6 minut – dla celów sprawnej organizacji jest to 

warunek bardzo ważny do spełnienia. Jury będzie mierzyło czas. 

Schole z zespołem instrumentalnym dziecięco - młodzieżowym będą dodatkowo punktowane. 

 



 

 Skala ocen: 

     - dyplom złoty – w paśmie 5 – 6 pkt. 

     - dyplom srebrny – w paśmie 4 – 4,99 pkt. 

     - dyplom brązowy w paśmie 3 – 3,99 pkt. 

     - dyplom uczestnictwa w paśmie od 2,99pkt.  i poniżej. 

 Przewidziana jest dodatkowo nagroda publiczności – schole oceniają wzajemnie występy przyznając 

punkty w skali 3,2 i 1 pkt. Nie można głosować na siebie.   

 Zespoły przywożą dla siebie ciasto i napoje, które będą mogły spożyć w wyznaczonych dla siebie 

pomieszczeniach. Organizatorzy przewidują ciepły poczęstunek oraz ciepłą herbatę                                         

dla występujących – bezpośrednio po ich prezentacji. 

 Prosimy o przesłanie drogą mailową zdjęcia kościoła, maksymalnie 2 zdjęć scholi w strojach 
reprezentacyjnych oraz krótkiej autoprezentacji w wzoru (karta zgłoszenia), celem zamieszczenia jej 
na profilu Facebookowym wydarzenia: 
- adres email:cecyliada.gdansk@wp.pl 
- temat maila: Cecyliada 2022, nazwa scholi. 

 Składka za uczestnictwo w Cecyliadzie wynosi 50,00 zł wpisowego od scholi o wielkości do 20 osób,  

70,00 zł wpisowego od scholi o wielkości powyżej 20 osób, i jest płatna do dnia 31 października                 

na konto parafii św. Urszuli Ledóchowskiej, w Gdańsku – Chełmie: 35 1020 1811 0000 0002 

0020 7910 z dopiskiem Cecyliada 2022, nazwa scholi i parafii, z której pochodzi. 

Po festiwalu zapraszamy opiekunów schol  2 grudnia 2022r. na Mszę św. o g. 18:00 i bezpośrednio po 

niej na spotkanie do sali św. Jana Pawła II (przy dolnym kościele), na którym będą wręczone 

upominki i wspólnie podzielimy się wrażeniami po XII Cecyliadzie. 

 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanej zgody                        
na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku (wzór w załączniku).  

 Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać do 31 października 2022 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. 

 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania Cecyliady ponoszą opiekunowie 
poszczególnych schol. 

 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.  

 XII Cecyliadę swoim patronatem objęli: Rada Dzielnicy Gdańsk- Chełm, Bractwo św. Pawła.                           
Patronatem medialnym: Radio Plus Gdańsk, Gość Niedzielny Gdańsk. Redakcja programu 
katolickiego „Droga” w TVP3 Gdańsk przygotuje relację. 
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