
harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi

1. Przeprowadzenie  konkursów
wewnątrzszkolnych-
plastycznego,  poetyckiego  na
obrazek                 z modlitwą do
Świętego  dla  uczniów  szkoły
podstawowej  i  przedszkola.
Przeprowadzenie  w  kwietniu
zajęć w każdej klasie na różnych
przedmiotach,  głównie  lekcje
wychowawcze,  religia,  język
polski,  plastyka  muzyka   zajęć
poświęconych  sylwetce  Jana
Pawła  II.   Przygotowanie
uroczystej  Mszy  Świętej  z
rozbudowaną liturgią z udziałem
dzieci szkolnych  i  rodziców w
oparciu o poezję Jana Pawła II.
Prezentacja  spektaklu  w
wykonaniu  uczniów  szkoły
podstawowej i przedszkola ,,Mój
Święty  Przyjaciel”  min.  w
oparciu  o  utwory  stworzone
przez  uczniów.  Rozdanie
uczestnikom Mszy obrazków ze
Świętym przygotowanych przez
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dzieci  szkolne.  Przygotowanie
wystawy z prac plastycznych w
szkole  i  Kościele,
Przygotowanie  księgi
pamiątkowej  wpisy  uczniów
oraz  społeczności  lokalnej.
Poczęstunek-  papieska
kremówka.

Konkurs  plastyczny  ,,  Myśli
Jana  Pawła  II  przedstawione  w
formie  kolażu.  Wystawa  prac.
Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
typowanie  przedstawiciela  klas.
Konkurs recytatorski -,, Wiersze
o  Janie  Pawle  II.  Montaż
słowno-muzyczny  z  prezentacją
multimedialną  ,,Jan  Paweł  II  –
droga  do  świętości’’  apel  dla
uczniów. Spotkanie z rodzicami.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Woli 
Trzydnickiej

28-30.04.2014

Szkolny  Konkurs  Wiedzy
Papieskiej.  Test  dla  chętnych
uczniów  klas  IV  –VI
opracowany  na  podstawie

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Rzeczycy Księżej
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podanej  uczniom  literatury
książkowej  o  Janie  Pawle  II.
Ocena  prac  plastycznych
wykonywanych  przez  uczniów
w miesiącu  kwietniu.  Wybranie
najlepszych  prac  na  konkurs
organizowany  przez  Gminny
Ośrodek  Kultury  w  Trzydniku
Dużym pod hasłem ,,Jan Paweł
II-  Polak,  Patriota,  Święty’’.
Pozostałe  prace  zostaną
wykorzystane  na  wystawy
podczas  uroczystości
środowiskowej  oraz  korytarze
szkolne.  Msza  Święta  w
Kościele  Parafialnym  pod
wezwaniem Świętego Krzyża w
Rzeczycy  Księżej(  z  udziałem
uczniów,  nauczycieli,  rodziców,
wszystkich  chętnych
mieszkańców).  Montaż  słowno-
muzyczny  w  wykonaniu
uczniów  połączony  z  pokazem
obrazów  na  projektorze.
Wystawa  prac  plastycznych,
książek, albumów o Janie Pawle
II.  Ogłoszenie  wyników
konkursów:  wiedzy  i
plastycznego.  Kremówki
papieskie- wspomnienie           i
poczęstunek dla uczestników.



Wewnątrzszkolny  konkurs
wiersza  autorskiego  o  tematyce
związanej  z  Janem  Pawłem  II.
Udział  uczniów  w  gminnym
konkursie  plastycznym  ,,Jan
Paweł  II  –  Polak,  Patriota,
Święty’’.  Zorganizowanie
wieczornicy  poświęconej
Papieżowi  Polakowi  w dniu 28
kwietnia.-  Wieczornica    w
świetlicy  środowiskowej  w
Łychowie,  na  którą  zostanie
zaproszona społeczność lokalna.
Montaż  słowno-muzyczny  ,,Jan
Paweł II  droga do świętości’’ w
wykonaniu  uczniów  PSP
Łychów.  Prezentacja  wiersza
autorskiego  o  Papieżu.
Przygotowanie  przez
wychowawców  i  rodziców
kremówek  papieskich  na
poczęstunek  podczas
wieczornicy.  Prezentacja
gazetki,, Pielgrzymki Papieskie”
Prezentacja  multimedialna  o
życiu Jana Pawła II.
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Część szkolna: 

Apel  informacyjny,  Konkurs
plastyczny  związany  z  osobą
Papieża  (wszystkie  grupy
przedszkolne  oraz  kl.  I-II).
Turniej  wiedzy  o  życiu  Jana
Pawła  II  [  indywidualny,
grupowy  (mieszane  klasy),
klasowy  (klasy  IV-VI)  lub
rodzinny].  Spotkanie  z
twórczością  Papieża  Polaka.
,,Papież  i  sport’’
współzawodnictwo  sportowe
(stacje  sportowe  połączone  z
quizem na temat Ojca Świętego-
grupa uczestników open). 

 Część Parafialna:

 Msza  Św.  Montaż  słowno-
muzyczny  ukazujący  świętość
Papieża Jana Pawła II. Wystawa
prac dzieci.

Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Olbięcinie

28-30.04.2014

,,Musicie  od  siebie  wymagać,
nawet  gdyby  inni  od  Was  nie
wymagali’’ – spotkanie uczniów,
rodziców pedagogów i  dyrekcji
przed szkołą przy pamiątkowym

Publiczne Gimnazjum w 
Trzydniku Dużym

28-30.04.2014 Publiczne Gimnazjum w 
Trzydniku Dużym zastrzega 
sobie prawo do zmian w 
programie



kamieniu dedykowanym Janowi
Pawłowi II – złożenie kwiatów,
wspólne  śpiewanie   ,,Barki”.
Wystawa  książek  i  albumów  o
Janie Pawle II. Warsztaty słowa
– złote myśli  Jana Pawła II dla
mieszkańców.  Wystawa
plastyczna  ,,  Jan  Paweł  II  –
przyjaciel młodzieży’’. Lekcja z
poezją- czytanie wierszy Karola
Wojtyły  Jan  Paweł  II  podczas
języka  polskiego.  Specjalne
wydanie  Gazety  Szkolnej  Gim-
Press  poświęcone  Janowi
Pawłowi  II  –  jego  życiu,
pontyfikatowi  i  drodze  do
świętości.  Konkurs  wiedzy  o
Janie  Pawle  II  ,,,A  tam
chodziliśmy  na  kremówki
wspomnienia  o  Janie  Pawle  II
przy  kremówce,  oglądanie
filmów,  słuchanie  przemówień
Jana Pawła II.  Włączenie się w
uroczystości gminne związane z
kanonizacją Jana Pawła II.
Spływ kajakowy na dzikiej rzece
Bukowej  -  ,,Kajakiem  z
księdzem Karolem”.



Powiatowy Turniej  Piłki  Siatkowej  o Puchar  Starosty Kraśnickiego organizowany na  obiektach
Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym.
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Dar i tajemnica” - spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu nauczycieli uczniów szkół z gminy
Trzydnik Duży; „Barka” - koncert Zespołu Świteź z Węglina; „Okienko w Watykanie” - lokalni
poeci Ojcu Świętemu; „Trzydniczanie z Janem Pawłem II” - wystawa fotograficzna; „Jan Paweł II -
Polak,  Patriota,  Święty”  -  wystawa  i  podsumowanie  Gminnego  Konkursu  Plastycznego;
Podsumowanie Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.
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