
TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W NASZEJ SZKOLE 

Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują. 

Ezra Pound 

 Od wielu lat w okresie Bożego Narodzenia organizowane są w naszej szkole konkursy 

rodzinne – ozdób i szopek bożonarodzeniowych. Ma to na celu, w tym szczególnym czasie, 

kultywowanie tradycji świątecznych oraz zbliżenie członków rodziny. Służy to także rozwijaniu 

uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, jak i kreatywnemu spędzaniu czasu w gronie najbliższych. 

W tym roku szkolne tradycje bożonarodzeniowe zostały wzbogacone o jeszcze jeden konkurs – 

śpiewania kolęd i pastorałek.  

Obie tradycje swoim rodowodem sięgają czasów Świętego Franciszka z Asyżu, który to w 

XIII wieku powołał w Greccio do istnienia pierwszą żywą szopkę. Na początku składała się ona z 

prawdziwych ludzi i zwierząt. A jej celem było przybliżenie ludziom tajemnicy zbawienia oraz 

zainteresowanie wiarą. To właśnie wg tradycji chrześcijańskiej w niej została zaśpiewana pierwsza 

kolęda, czyli utwór swą tematyką nawiązujący do narodzin Chrystusa i mówiący o znaczeniu tego 

wydarzenia dla ludzi. Wspólne kolędowanie pozwala na budowanie poczucia wspólnoty oraz 

jedności.  Z czasem tradycja tworzenia szopek ewoluowała, by przybrać współczesny kształt. Teraz 

niemal każdy w swoim domu w okresie bożonarodzeniowym posiada własną miniaturową szopkę pod 

choinką, której ozdabianie jest już dużo późniejszym zwyczajem. 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych i Konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową, 

ogłoszony z miesięcznym wyprzedzeniem przez organizatorki: Małgorzatę Wiśniewską, Emilię 

Skowronek i Wiesławę Zimińską, skierowany był do uczniów dwóch grup wiekowych (klasy: 0 – III, 

a także IV – VIII). Cieszył się ogromnym powodzeniem, gdyż przyniesiono aż 77 prac. Po 

zgromadzeniu wszystkich szopek i ozdób bożonarodzeniowych, wyeksponowano je w kąciku 

świątecznym – naprzeciw głównego wejścia do szkoły – by zdobiły szkolny korytarz w okresie 

przedświątecznym. Dziewięcioosobowe jury wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach 

wiekowych, co było nie lada wyzwaniem ze względu na coraz wyższy ogólny poziom wykonywanych 

prac. 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych (grupa klas 0 – III): 

I miejsce – Julia Gutowska (kl. III),  

II miejsce – Aneta Muczyńska (kl. III),  

III miejsce – Bartosz Noruk (kl. III) i Mateusz Noruk (kl. I). 

Wyróżnienia: Zuzanna Kalicka (kl. III), Dawid Karpiński (kl. „0”). 

Konkurs szopek bożonarodzeniowych (grupa klas IV – VIII): 

I miejsce – Maja Karwowska (kl. IV) i Iga Karwowska (kl. „0”), 

II miejsce – Paweł Wawiórko (kl. VIII a), 

III miejsce – Patrycja Nowicka (kl. IV). 

Wyróżnienia: Eryk Kozłowski (kl. VI), Martyna Dziądziak (kl. V). 

Konkurs na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową (grupa klas 0 – III): 

I miejsce – Szymon Jagielski (kl. I), 

II miejsce – Mikołaj Kotowski (kl. I), 



III miejsce – Wiktoria Krzyżewska (kl. III). 

Wyróżnienia: Paulina Policha (kl. III), Julia Gutowska (kl. III). 

Konkurs na najciekawszą ozdobę bożonarodzeniową (grupa klas IV – VIII): 

I miejsce – Amelia Jagielska (kl. VI), 

II miejsce – Natalia Karwowska (kl. VII b), 

III miejsce – Michał Lotkowski (kl. VI). 

Wyróżnienia: Michalina Wierzbicka (kl. VII a), Oliwier Nerkowski (kl. VII b), Julita Witulewska vel 

Wróblewska (kl. IV). 

 Zwycięzcy konkursów podczas świątecznego spotkania, które miało miejsce 17 grudnia, 

otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrektora Andrzeja Graczewskiego. Natomiast wszyscy 

uczestnicy dostali nagrody rzeczowe, wśród których dominowały gry rodzinne, które także będą 

okazją do spędzenia czasu w gronie najbliższych, nie tylko podczas zbliżających się świąt. 

17 grudnia – ostatniego dnia nauki stacjonarnej przed świętami – odbył się Przegląd kolęd i 

pastorałek, którego organizatorami byli: Joanna Zawadzka i ks. Sebastian Margiewicz. Każda z klas 

typowała solistę lub zespół, którzy śpiewali tradycyjne utwory. Występy oceniało czteroosobowe jury, 

a kibicowała cała społeczność szkolna zebrana na uroczystym apelu. Zwycięzcami konkursu zostali:  

Soliści z klas I – III: 

I miejsce – Julia Kołowska z kl. I („Bosy Pastuszek”). 

Soliści z klas IV – VIII: 

I miejsce – Weronika Krzyżewska z kl. IV („Lulajże Jezuniu”), 

II miejsce – Oliwia Toczyłowska z kl. VI („Cicha noc”), 

III miejsce – Weronika Jankowska z kl. V („Mario czy Ty wiesz?”). 

Grupy z klas I – III: 

I miejsce – Zuzanna Kalicka, Aneta Muczyńska, Dominika Bielawska i Julia Krupa z kl. III 

(„Pastorałka od serca do ucha”), 

II miejsce – Aleksandra Gryczkowska i Natalia Deluga z kl. I („Leć kolędo”), 

III miejsce – Paulina Zabłocka, Maja Graczewska i Klaudia Chomiczewska z kl. II („Zaśpiewajmy 

kolędę Jezusowi”), 

Grupy z klas IV – VIII:  

I miejsce – Magda Jaworowska, Dominika Okurowska i Gabriela Mulewska z kl. VII b („Dzisiaj w 

Betlejem”), 

II miejsce – Oliwier Bielawski, Krzysztof Bućko i Aleksandra Nowak z kl. VI („Pójdźmy wszyscy do 

stajenki”), 

III miejsce – Wiktoria Fiedorow i Wiktoria Michałowska z kl. VII a („Wśród nocnej ciszy”).  

 Po uroczystym podsumowaniu wyników konkursu muzycznego oraz rozdaniu nagród i 

dyplomów przez organizatorów nastąpiła część końcowa spotkania – złożenie życzeń 

bożonarodzeniowych. Rozpoczął ją Dyrektor – Andrzej Graczewski, życząc zebranym przede 



wszystkim zdrowych świąt w gronie najbliższych, po czym dołączył się do nich ks. Sebastian 

Margiewicz, zwracając uwagę na najważniejszy ich aspekt – otwarcie naszych serc na Bożą miłość – 

bez czego nie można właściwie przeżyć Bożego Narodzenia. Życzenia, zarówno dzieciom, jak i 

pracownikom szkoły złożyli również: radna – Ewa Cebelińska oraz Burmistrz Rajgrodu – Ireneusz 

Gliniecki, kładąc w nich nacisk na potrzebę kultywowania tradycji śpiewania kolęd także w naszych 

domach podczas świąt.  

Zarówno tematyka konkursów, ich forma oraz uroczyste podsumowanie były w dzisiejszych 

czasach jedną z niewielu okazji przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie, co jest przecież 

jedynym gwarantem jej trwania, gdyż młode dziś osoby będą niegdyś jedynymi żywymi jej 

świadkami. 

Emilia Skowronek 

 


