
KONKURS RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

          W czasie Adwentu w polskich domach, od wielu stuleci, istnieje tradycja 

przygotowywania szopek bożonarodzeniowych. Tworzy się je w różnych stylach: 

mazowieckim, krakowskim, kaszubskim …. Nasza szkoła, chcąc ożywić ten piękny 

zwyczaj oraz pogłębić duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, 

każdego roku włącza się w zorganizowanie Konkursu Rodzinnych Szopek 

Bożonarodzeniowych.   

 

         Tegoroczne zmagania zostały rozstrzygnięte 17 grudnia. Prace uczniowie 

wykonywali w domu z pomocą rodziców, dziadków oraz innych członków rodziny. 

Jury, kierując się najciekawszym doborem materiałów, największym wkładem 

pracy i uzyskanym efektem, wybrało trzy szopki z klas I-III oraz trzy z klas IV-

VI. Nagrody przyznano następującym osobom: 

           Klasy I-III                                                           Klasy IV-VI 

1. Nikodem Patentas kl. 2 f                                      1. Kinga Michalak kl. 5c 

   Kornelia Patentas kl. 1 h                                       2. Przemysław Grabowski 5c 

2. Oliwier Kuliński kl. 2h                                          3. Oliwia Smulewicz 5d 

3. Igor Stafirski kl. 2a 

 



          Nagrody zostały wręczone laureatom podczas szkolnego przedstawienia 

bożonarodzeniowego. 

 

 

             



             Wszystkie  szopki  znalazły się na szkolnej wystawie,  która   trwała   do  

19 grudnia.  

          Po zakończeniu konkursu na etapie szkolnym, dzieci mogły zabrać swoje 

prace, na Święta, do domu. 

 

          Do drugiego etapu konkursu, na szczeblu miejskim, wybrano trzy szopki 

(Nikodema Patentasa, Kingi Michalak oraz Igora Stafirskiego). Wzięły one udział 

w wystawie zorganizowanej w płockiej „Stanisławówce”.  

 

 



 

             Na etapie miejskim Zespół ds. Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 

Komitetu Organizacyjnego Orszaku Trzech Króli wyłonił 3 laureatów. Szopka z 

naszej szkoły, uczennicy Kingi Michalak, zdobyła II miejsce. 

 

          Nagrody ufundował Biskup Płocki- Piotr Libera. Uroczyste wręczenie 

nagród odbyło się w Kurii Diecezjalnej. Obecny był tam również nasz Pan 

Dyrektor – Janusz Banasiak.     

 



           Miejski etap Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych był imprezą 

towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli, w którym licznie wzięli udział nasi 

uczniowie wraz z rodzicami. Na uroczystość przybyli również katecheci oraz inni 

nauczyciele naszej szkoły na czele z Panem Dyrektorem – Januszem Banasiakiem. 

To przedsięwzięcie zakończyło się Mszą Świętą w „Stanisławówce”, gdzie można 

było podziwiać wystawę najładniejszych szopek wykonanych przez rodziny z 

Płocka. 

 



 

     

 

 

 

           

         Na terenie naszej szkoły Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych 

zorganizowały panie katechetki: Emilia Wrzeszczyńska, Edyta Woźniak, Anna 

Zdrojewska oraz ks. Adam Milewski. Za przygotowanie dzieci oraz strojów do 

Orszaku Trzech Króli również odpowiadały panie katechetki. 

 


