


ORGANIZATOR 
 Międzyszkolny Ludowy Zespół  Pieśni i Tańca „Krakowiak”  

 
IDEA 

Przegląd w swym zamierzeniu ma przyczynić się do ochrony przed zaginięciem zwyczaju 
chodzenia po kolędzie i prezentacji widowisk jasełkowych,  a wraz z tym kultywowania 
dawnych zwyczajów, jak również obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia. 
Chcemy, aby wydarzenie było nośnikiem wartości zakorzenionych w tradycji.  
 

Aldona Skoczek  
Dyrektor Międzyszkolnego  
Ludowego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Krakowiak”  

CELE 
 ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tj. kultywowanie i krzewienie 

ludowych zwyczajów, a także obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia, 
również aktywizacja i integracja środowisk działających na rzecz krzewienia lokalnej 
tradycji 

 budowane szacunku i uznania dla kultury regionalnej (w tym nabywanie umiejętności 
świadomego promowania miejsca swojego pochodzenia) 

 zdobywanie wiedzy na temat obrzędów i zwyczajów na przykładzie prezentacji 
scenicznych 

 promowanie edukacji artystycznej  
 wzmacnianie poczucia tożsamości młodego pokolenia  
 budowanie więzi rówieśniczych 
 budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych 

 
UCZESTNICY 

 Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych z terenu małopolski  
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Data przesłuchania: 
14.01.2023 r. 
 
Godzina rozpoczęcia Przeglądu: 
10.00 -  rozpoczęcie  
 
Miejsce Przegladu:  
ul. Bujaka 15,  siedziba MLZPiT „Krakowiak” (budynek Szkoły Podstawowej nr 149  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego). 
 

 Zgłoszenia wypełnione wyłącznie elektronicznie za pomocą formularza dostępnego 
na stronie www.krakowiak.edu.pl/zgloszenie należy przesłać do dnia 13.12.2022 r.  

 Harmonogram występów będzie umieszczony na stronie internetowej Zespołu  
do dnia 19.12.2022 r. Po ukazaniu się harmonogramu nie ma możliwości zmiany 
godziny występu. 

 Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 Warunkiem udziału w Przeglądzie jest dostarczenie w dniu wydarzenia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację wizerunku. 



REPERTUAR 
 Przedmiotem Przeglądu są widowiska w formie opracowanej/przystosowanej 

na scenę. 
 

  Do Przeglądu zaproszone są dzieci i młodzież z terenu Małopolski, która                                               
za pośrednictwem przedstawienia będzie mogła zainscenizować dawne zwyczaje                        
i obrzędy związane  z okresem Bożego Narodzenia.  
Prezentacje winny posiadać swoistą dramatyczną dynamikę (dialogiczność, elementy 
działania itp.), jakie będą budować akcję. 

 
 Uczestnicy będą mogli wystąpić w następujących kategoriach*: 

 
A) Widowisko jasełkowe (teatralne przedstawienie tematu Bożego Narodzenia): 

- Przedszkola (5 - 6 lat) 
- Szkoły podstawowe ( klasy I - III) 
 

B) Widowisko kolędnicze, prezentujące tradycyjne „chodzenie po kolędzie”, 
 czyli obrzędową formę składania życzeń noworocznych (np. Herody, Z szopką,  
Z konikiem, Z Kozą, Z Turoniem, Droby, Szczodroki, Pasterze itp.): 

- Szkoły podstawowe ( klasy I - III) 
- Szkoły podstawowe ( klasy IV - VIII) 
 
O przypisaniu do kategorii decyduje wiek większości członków danej grupy. 
 

 Jury oceniać będzie wg następujących kryteriów: 
 Jasełka – dobór scenariusza, adaptacja sceniczna, gra aktorska, kostiumy, scenografia 

i oprawa muzyczna. 
 Grupy kolędnicze – wierność tradycji, sposób prezentacji (gra aktorska), odpowiednio  

dobrane stroje, rekwizyty. 
 Do Przeglądu należy przygotować jedną prezentację.  
 Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.  
 Występującym może towarzyszyć kapela, akompaniator lub podkład muzyczny  

(płyta CD, bądź nośnik USB). Nie można korzystać z nagrań z playbacku. 
 Repertuar umieszczony na formularzu zgłoszeniowym nie podlega zmianie. 

 
Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają dyplomy pamiątkowe, a laureaci dodatkowo nagrody 
rzeczowe. 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Podczas trwania Przeglądu niepełnoletni uczestnicy przebywają pod opieką swoich 
instruktorów, nauczycieli i opiekunów 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione podczas Przeglądu 
 Ubezpieczenie uczestnika Przeglądu pozostaje w gestii placówki delegującej 
 Ze  względów organizacyjnych obowiązuje ograniczona ilość występujących 
 O zakwalifikowaniu do Przeglądu będzie decydować kolejność nadesłanych zgłoszeń 
 Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją jego warunków. 

  
Dodatkowe informacje: 
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”  
30-611 Kraków, ul. Bujaka 15 
Tel./fax.: 012 654-42-68 
promocja.krakowiak@interia.pl 
www.krakowiak.edu.pl 


