SZOPKA BETLEJEMSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRODNICY
Rok 2020 jest rokiem szczególnym. Ze względu na pandemię koronawirus zamknięta jest szkoła.
Nauczyciele i uczniowie odbywają lekcje zdalnie. W tym roku nie będzie wspólnego świętowania
na Jasełkach w szkole. Nie został ogłoszony w tym roku KONKURS NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ.
Z tego powodu odbędziemy podróż w czasie i wspomnimy 17 lat historii konkursu w szkole w
Brodnicy.
Pierwszy konkurs odbył się w roku 2003.
Pierwsze szopki budowane były z różnych materiałów, według pomysłu wykonujących. Kilka lat z
rzędu trwania konkursu nie było narzucanego materiału, z jakiego ma być wykonana szopka, więc
rodziny wykonywały je wg własnego uznania i z elementów, które były dostępne.
Jednak stwierdziłam, że będzie ciekawiej, jeżeli wszyscy będą wykonywali szopki z tego samego
materiału. Pomysły brałam z otoczenia, z podpowiedzi innych ludzi, z obserwacji.
W ciągu 17 ostatnich lat materiał, z którego budowano szopki był niezwykle zróżnicowany
m.in.: kamień, piernik, papier, makaron, szopki dziergane, szopki materiałowe, ze słomy, z luster,
drutu, drewna czy szopki przezroczyste.
Warto wspomnieć, że urozmaiceniem konkursu podczas tych kilkunastu lat był anioł w roli głównej,
który na jeden rok zastąpił szopki.
Skąd wziął się pomysł na wykonywanie szopek?
Pomysły przychodzą niespodziewanie , a na pewno wpływają na nie - przeżycia.
Zawsze bardzo podobały mi się szopki krakowskie. Podczas wizyty w Muzeum Sztuki miałam okazję
obejrzeć wystawę szopek, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i myślę, że to był ten
inspirujący moment w moim życiu, który zapoczątkował organizację przeze mnie w szkole w Brodnicy
konkursu szopek bożonarodzeniowych.
Konkurs na szopkę betlejemską jest dedykowany dla całych rodzin. Moim zamysłem było to, aby przy
tworzeniu tych rękodzieł rodziny spotykały się ze sobą w jednym miejscu, wspólnie wymieniali
pomysłami i doświadczeniami, co na pewno ich zbliżało i pozwalało na stworzenie świątecznej
atmosfery.
Myślę, że nasza tradycja budowania szopek betlejemskich jest niezwykle inspirująca i pozwala na
rozwijanie kreatywnego myślenia.
Szkoła Podstawowa w Brodnicy im. Hymnu Narodowego jest jedyną placówką oświatową w gminie
Brodnica, która ma tak długoletnią tradycję konkursu szopek bożonarodzeniowych. Mam nadzieję, że
będzie ona kontynuowana i doczeka się zacnych jubileuszy, a szopki, które będą powstawać staną się
zadziwiającymi dziełami sztuki z coraz to wymyślniejszych materiałów.
Wszystkim, którzy przez 17 lat brali udział w tej tradycji szkoły bardzo dziękuję za współpracę,
poświęcony czas, pomysłowość, zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji.

Życzę zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia …przy szopce betlejemskiej.
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