
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONKURSU SZOPEK 

BOŻONARODZENIOWYCH „ŻŁÓBEK WIELKOPOLSKI”

XIII EDYCJA 2011/2012

Konkurs  szopek,  jak  co  roku,  rozpoczął  się  już  na  przełomie  miesięcy 

wrzesień/październik  2011  r.  spotkaniami  ze  współorganizatorami:   Gimnazjum 

w  Robakowie  (artysta  plastyk  Olga  Gogolewska),   Muzeum  Etnograficzne  w  Poznaniu 

(kustosz Witold Przewoźny),  Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania i Polski Związek 

Chórów  i Orkiestr Oddział Wielkopolski MACIERZ w Poznaniu (Mariusz Polarczyk)   aby 

zredagować regulamin, ustalić daty i zakres obowiązków, a także przeprowadzić spotkania ze 

sponsorami. Poprzez adres mailowy konkursu (wysłano około 500 maili do przedszkoli, szkół 

podstawowych,  gimnazjów,  techników,  liceów,  klubów  osiedlowych,  świetlic 

terapeutycznych i innych placówek oświatowych województwa wielkopolskiego).

W dniach 17 i 18  listopada  w godz. 9.00 – 16.00 w siedzibie Muzeum Narodowego 

w  Poznaniu  -  Oddział  Etnograficzny  ul.  Grobla  25  nastąpiło  przyjmowanie  prac 

konkursowych.  Każda  praca  została  opisana  numerem  ogólnym  i  przyporządkowanym 

numerem do odpowiedniej kategorii (prace przy ocenie jury są anonimowe). Do tegorocznej 

edycji konkursu wpłynęło 136 prac, wykonanych przez ponad 700 dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych.

W  dniach  od  21  listopada  do  5  grudnia  opracowana  została  ostateczna  lista/spis 

uczestników (załącznik nr 1) oraz dokumentacja fotograficzna.

W wyniku starań i zaangażowania współorganizatorów udało się  pozyskać pomoc 

następujących firm: hurtownia słodyczy Artika, Galeria Handlowa Panorama i sieć sklepów 

Piotr i Paweł.

Ze względu na zmianę miejsca i terminu wystawy prace zostały zaprezentowane (po 

raz pierwszy w historii  konkursu) z Muzeum Etnograficznego (ul. Grobla 25) do gmachu 

głównego Muzeum Narodowego (Aleje Marcinkowskiego 6) w Poznaniu.

Dnia 2 grudnia 2011 r. w godzinach 15.00 do 20.00 odbyły się obrady jury w składzie:

Witold Przewoźny               – etnograf, przewodniczący jury

Piotr Gerlach                        – Fudacja ARS



Mariusz Polarczyk               – Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania

Olga Gogolewska                – artysta plastyk, pedagog

Jury oceniło i przyznało 31 wyróżnień (prace wykonane przez 197 osób) i 27 nagród 

(prace wykonane przez 295 osób) we wszystkich kategoriach. Ogółem nagrodzono  492osoby 

Prace konkursowe oceniane były według numerów, anonimowo.

10  grudnia  2011r.  o  godzinie  12.00  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  wystawy  oraz 

uhonorowanie nagrodzonych uczestników konkursu. 

Dnia  14  stycznia  2012r.  odbyło  się  rozdanie  nagrody publiczności,  która  co  roku 

wyłaniana jest poprzez głosowanie zwiedzających wystawę.  Nagrodę publiczności w XIII. 

edycji konkursu otrzymała szopka z nr 46 – Emilia Nowak z rodzicami. Nagrodzeni otrzymali 

dyplom wraz z upominkami w postaci książek, albumów, słodyczy, bonów podarunkowych. 


