


Tradycja powstawania szopek 

bożonarodzeniowych sięga XIII 

wieku, kiedy to w noc Bożego 

Narodzenia św. Franciszek z Asyżu 

w miejscowości Greccio ustawił 

pierwszą stajenkę. Jednak to już w IV 

wieku bożonarodzeniowe sceny 

umieszczane były na rzymskich 

i galicyjskich sarkofagach 



Święty  Franciszek 24 grudnia 
1223r.  zorganizował w Greccio 

pierwszą na świecie żywą szopkę 

bożonarodzeniową. Przedstawiała 

ona wnętrze stajenki betlejemskiej  

w naturalnej skali, wraz z osobami  

i żywymi zwierzętami. 

  



W znajdującej się na wysokości 750 m 

n.p.m. włoskiej miejscowości Greccio 

mieścił się    klasztor franciszkański. 

 Miejsce pod jego budowę zostało 

podarowane Franciszkowi przez 

szlachcica Jana Wetlinę. To tam,  

w pobliskiej grocie, Święty po raz 

pierwszy zbudował szopkę z okazji Wigilii 

Bożego Narodzenia. 





Początkowo szopki powstawały tylko 

przy klasztorach franciszkańskich, 

jednak z czasem tradycja ich 

budowania rozpowszechniła się  

w całej Europie. Najbardziej rozwinęła 

się we Włoszech, gdzie można je 

oglądać nie tylko w czasie Bożego 

Narodzenia. 



W Polsce tradycja ta 

zapoczątkowana została  

u schyłku XIII wieku przez zakon 

franciszkanów, który w tym czasie 

osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj 

szopki cieszą się dużą popularnością. 

Obecnie są stawiane niemal we 

wszystkich świątyniach. 



Na Śląsk szopka zawitała w XVII 

wieku, początkowo popularna 

była wśród zakonników, 

następnie trafiła do domów 

arystokracji, warstw 

mieszczańskich oraz wiejskich. 

Do lat 30. XX wieku betlyjka była 

nieodłącznym elementem 

świątecznego wystroju śląskich 

domów.   



Wyglądem nawiązywała do tych 

wystawianych w kościołach, składała 

się ze stajenki oraz figurek Świętej 

Rodziny, Trzech Królów, pastuszków 

z owieczkami, z czasem była 
wzbogacana o nowe postacie. 





Szopka w Panewnikach – 

największa w  Europie szopka 

ołtarzowa  zbudowana wewnątrz 

świątyni, wznoszona przez zakonników  

i wiernych w okresie świąt Bożego 

Narodzenia w bazylice św. Ludwika 

Króla i Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny  w Katowicach –

Panewnikach. 





W Panewnikach pierwszy raz 

wybudowano stajenkę w centralnej 

części bazyliki nad ołtarzem głównym 

po II wojnie światowej w 1949 r. Od tego 

czasu zaczęto stawiać tymczasowy 

ołtarz w dolnej części prezbiterium, który 

po Soborze Watykańskim II stał się 

głównym ołtarzem świątyni.  





 -https://muzeum.bytom.pl/?exhibition=w-betlejemskiej-stajence-

betlejki-i-szopki-z-azji 

-https://www.polskieradio.pl/39/246/Artykul/749505,Komu-

zawdzieczamy-pierwsza-szopke 

-https://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_w_Panewnikach#/media 

/Plik:Crib_in_Panewniki_2009_a.jpg 

-https://www.franciszkanie.pl/strefa/login 

-https://www.bing.com/images/search?q=szopki+obrazy&qpvt=szopki+

obrazy&form=IGRE&first=1&tsc=ImageBasic 

 

 


