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Szopki krakowskie
W niedzielę 1 grudnia 2016 roku na Rynku Głównym w Krakowie odbył się
74. Konkurs Szopek Krakowskich. Jurorzy ocenili 162 szopki. Podczas uroczystości w
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa wręczono nagrody w kategoriach szopek
profesjonalnych: dużych, średnich, małych i miniaturowych, a także najmłodszym.
Charakterystyczną cechą krakowskich szopek, która odróżnia je od powstających na
całym świecie skromnych "betlejemek", jest nawiązywanie do zabytkowej
architektury miasta. Tradycja robienia szopek często przechodzi w rodzinach z
pokolenia na pokolenie. Kultywowaniem tradycji szopek krakowskich zajmuje się
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Jak zażartował dyrektor tej placówki Michał Niezabitowski, w pierwszą niedzielę
grudnia muzeum przeżywa "swoistą klęskę żywiołową" – jego korytarze i sale
zapełniają tłumy szopkarzy wraz z rodzinami, a także dzieci i młodzież, które
podtrzymują tę tradycję w krakowskich przedszkolach, szkołach i domach kultury.
- Nie można tej klęsce przeciwdziałać, trzeba się jej poddać.
Konkurs organizowany jest od 1937 roku
Do rywalizacji stanęło wówczas 86 osób. Po przerwie, spowodowanej wybuchem
wojny, konkurs wznowiono w 1945 roku, kiedy na miejscu zburzonego pomnika
Adama Mickiewicza znów pojawili się szopkarze.
Od tej pory konkursy są organizowane nieprzerwanie co roku
w każdy pierwszy czwartek grudnia. Wyniki ogłaszane są
w następującą po czwartku niedzielę. Organizatorem
konkursu jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Część szopek muzeum zakupuje do swojej kolekcji.
Najstarsza w zbiorach jest szopka Michała Ezenekiera
z ok. 1900 r.

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Bez osłonek
Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa ptakom, ptaki drzewom. W wiewie wiatru płatkom śniegu.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku;
/S. Krajewski/
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Ozdoby na Boże Narodzenie
Może skorzystacie z pomysłów.....

Wianki świąteczne

Stroiki świąteczne

"Kolęda w Nowej Hucie"
Od 17 do 23 grudnia na alei Róż w Nowej Hucie odbywał się kiermasz
bożonarodzeniowy oraz koncerty z kolędami.
Zespół wokalno-taneczny "Akcent" kierowany przez panią Annę Koszycarz-Kulę
wystąpił w czasie "Kolędy w Nowej Hucie" . Na scenie w Alei Róż młode
wokalistki zaprezentowały piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu całego
zespołu i solo.

Ozdoby choinkowe

Autor M. Wnęk

Kartki świąteczne
Uczestnicy zajęć klubu "Klik" wykonali na zajęciach kartki świąteczne
w programach: Paint, Scratch oraz PowerPoint. Kartki ozdobiły grudniowy
numer gazetki oraz stronę tytułową.

