
 
 
    

                                                                                            

  KANONIZACYJNE 
 

 
    Postać PapieŜa – Polaka dla społeczności szkół noszących imię 
Jana Pawła II nie jest tylko pięknym symbolem na sztandarach. 
Placówki zgromadzone w Ogólnopolskiej Rodzinie Szkół  im. Jana 
Pawła II, począwszy od przedszkoli a skończywszy na szkołach 
średnich i uczelni wyŜszej przybliŜają postać, działalność i myśl 
Świętego Jana Pawła II poprzez swoją pracę wychowawczo – 
dydaktyczną. Z myśli Jana Pawła II szkoły czerpią tworząc misje 
placówek. Idee związane z osobą wielkiego Patrona zawarte są w 
dokumentach szkolnych: statutach, programach profilaktyki, planach 
pracy, kalendarzach roku szkolnego, a przede wszystkim 
programach wychowawczych zarówno szkolnych, jak i wynikających 
z nich planach wychowawczych dla poszczególnych klas. Szkoły 
wdraŜają w Ŝycie wartości związane z wzorem osobowym Patrona 
Jana Pawła II poprzez róŜnorodne działania ogólnoszkolne takie, 
jak: 
-  kultywowanie tradycji i ceremoniału szkolnego w powiązaniu z 
myślą i działalnością Jana Pawła II (hymny, sztandary, insygnia 
pocztów sztandarowych, święta szkół, uroczystości religijno – 
patriotyczne);    
- obchody rocznic związanych z postacią Patrona w formie apeli, 
akademii, przedstawień, wycieczek i pielgrzymek do miejsc 
związanych z PapieŜem, uroczystości, których przesłanie kierowane 
jest do środowiska lokalnego;  
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach: plastycznych, 
recytatorskich, wiedzy o Janie Pawle II;  
- gromadzenie w bibliotekach zbiorów publikacji ksiąŜkowych i 
multimedialnych dotyczących Patrona oraz dzieł Karola Wojtyły i 
Jana Pawła II; 
- tworzenie gazetek prezentujących Ŝycie i myśl Jana Pawła II oraz 
kącików gromadzących róŜnorodne pamiątki związane z polskim 
PapieŜem; 
- współdziałanie w środowisku lokalnym z podmiotami zajmującymi 
się popularyzowaniem wiedzy o Janie Pawle II oraz krzewiącymi 
jego myśl (np.: parafie, muzea, ośrodki kultury, Centrum Jana Pawła 
II „Nie lękajcie się”, itp.). 
Z działań ogólnoszkolnych wynika praca dydaktyczno – 
wychowawcza poszczególnych nauczycieli, zwłaszcza 
wychowawców. Realizują oni treści ujęte w ścieŜkach edukacyjnych i 
programach autorskich. W klasach I – III odbywa się to w ramach 
zajęć zintegrowanych (edukacji polonistycznej, społecznej, 
plastycznej itp.). W klasach IV – VI szkół podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nauczyciele przybliŜają 
uczniom treści związane z wzorem osobowym Patrona na zajęciach 
edukacyjnych i godzinach do dyspozycji wychowawcy. Sylwetkę 
Patrona poznają takŜe wychowankowie przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Dokonuje się to w ramach zajęć edukacyjnych, 
zabaw tematycznych lub innych zajęć wybranych przez nauczyciela.  
    WaŜnymi czynnikami wpływającymi na bogacenie wiedzy uczniów 
o Patronie oraz zapoznawanie z reprezentowanymi przez niego 
wartościami są: współpraca szkół ze środowiskiem domowym, 
rodzicami oraz uczestnictwo w Ogólnopolskiej i Diecezjalnych 
Rodzinach Szkół im. Jana Pawła II.     

 
Kronika działań związanych z kanonizacją 

Patrona Jana Pawła II  
w Szkole Podstawowej w Gołkowicach 

 
    Pokolenie dzisiejszych trzydziesto, czterdziesto czy 
pięćdziesięciolatków moŜe mówić, Ŝe dane mu było Ŝyć w „czasach 
Jana Pawła II”. Czy kaŜdy z nas mających taką szansę zdaje sobie 
sprawę z tego, jak wielkie to zobowiązanie. Przez długie lata Jan 
Paweł II był naszą „teraźniejszością”, więc przywykliśmy do niego i 

nadal uwaŜamy to za coś zwyczajnego. A przecieŜ nie wszystkim 
dane jest Ŝyć patrząc na świętego.  
    Ten szczególny dar otrzymała m.in. nasza szkoła, która od 1997 
roku nosi imię Jana Pawła II , a od 1998 roku jest członkiem 
Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jako społeczność 
staraliśmy się dobrze przygotować do tak doniosłej uroczystości, 
jaką była kanonizacja naszego Patrona. Miała ona miejsce w 
Watykanie 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia BoŜego. A 
oto plan działań szkoły poprzedzających to waŜne dla kaŜdego 
Polaka wydarzenie: 

 
Przedsięwzięcia zaplanowane z okazji kanonizacji 

Jana Pawła II: 
 - odliczanie dni do kanonizacji bł. Jana Pawła II z Małym 
Gościem Niedzielnym – realizowanie zadań z kalendarzyka 
„Nieziemskie przyciąganie”, 
- wspomnienie 9. rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II poprzez 
wysłuchanie krótkiej refleksji przez szkolny radiowęzeł i 
modlitwa całej społeczności szkolnej, 
- uaktualnienie klasowych i szkolnych gazetek o Janie 
Pawle II w nawiązaniu do zbliŜającej się uroczystości – 
konkurs, 
- organizacja klasowych konkursów wiedzy o bł. Janie 
Pawle II – klasy 0 – 1 rywalizacja ustna, kl. 2 – 6 test 
wiedzy, 
- konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II pt.„Świętość Jana Pawła II”, 
- udział całej społeczności szkolnej z pocztem 
sztandarowym we Mszy Św. dziękczynnej za kanonizację 
Jana Pawła II, 
- program artystyczny pt. „Recepta na świętość według 
Jana Pawła II” dla społeczności szkolnej i lokalnej, 
- przygotowanie kroniki upamiętniającej działania szkoły 
związane z kanonizacją Jana Pawła II i prezentacja jej w 
konkursie podczas Diecezjalnego Spotkania uczniów Szkół 
im. Jana Pawła II przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.  
 
    Jan Paweł II, jako papieŜ  i wielki Polak jest darem dla nas 
wszystkich, dlatego wszelkie działania podejmowane przez 
społeczność naszej szkoły odbywały się we współpracy z Parafią pod 
wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. 
Organizatorem tych działań była katechetka s. Magdalena 
Kowalczyk, sponsorem wszystkich nagród ksiąŜkowych w konkursie 
plastycznym był ks. proboszcz Kazimierz Koszyk. Działania 
koordynowała pani dyrektor Gabriela Szewczyk. Pomocy i wsparcia 
udzieliła równieŜ szkole pani Marzena Biel. W przygotowania do 
kanonizacji zaangaŜowani byli nauczyciele i pracownicy szkoły.    
    Jednym z większych przedsięwzięć przedkanonizacyjnych w 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach był konkurs 
plastyczny „Świętość Jana Pawła II”. Cieszył się on duŜą 
popularnością, czego dowodem było wpłynięcie prac od 72 uczniów 
z klas 0 – VI. O poziomie i zainteresowaniu dzieci postacią Patrona 
szkoły niech świadczy liczba 27 nagrodzonych uczniów, z których 
kaŜdy otrzymał przynajmniej drobny upominek. 
Głównym celem konkursu przeprowadzonego przez panie: Annę 
Górz, Katarzynę Rams i s. Magdalenę Kowalczyk było rozbudzenie 
wśród dzieci i młodzieŜy zainteresowania Ŝyciem i nauczaniem Jana 
Pawła II. Nagrody i wyróŜnienia otrzymali:  
I miejsce: 
Wiktoria Kozik klasa II a, 
Magdalena Stawiarska klasa III, 
Paulina Polak klasa IV, 
Alicja Sasak klasa V a. 
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II miejsce: 
Eryk Klimek klasa I, 
Patrycja Pawlik klasa II a, 
Aniela Stelmach klas III, 
Marcin Krzak klasa IV, 
Ilona Batko klasa V b. 
III miejsce: 
Gabriela Koteria klasa II b, 
Rita Biel klasa II b, 
Emilia Zielonka klasa II b, 
Julia Jagieła klasa IV, 
Ewelina Tarkowska klasa VI b. 
WyróŜnienia: 
Maciej Jop klasa 0 a, 
Łukasz Tokarczyk klasa 0 a, 
Rafał Zarabski klasa 0 a, 
Karol Gołdyn Klasa II b, 
Piotr Zygmunt klasa I, 
Patrycja Golonka klasa IV,  
Krzysztof Zielonka Klasa IV, 
Aneta Klag klasa VI a, 
Małgorzata Zabrzańska klasa VI a,  
Jakub Konstanty klasa VI B.     
 
    WaŜną rolę odegrał ogłoszony w szkole konkurs na najciekawszą 
gazetkę klasową o Janie Pawle II. Gazetki miały przybliŜyć uczniom 
postać Patrona, będąc jednocześnie wyrazem stosunku dzieci do 
osoby Jana Pawła II. Wszystkie gazetki w ciekawy sposób odniosły 
się zarówno do samego PapieŜa, jak i jego nauki płynącej z 
wypowiedzi, homilii itp. Uznanie komisji konkursowej w składzie: 
dyrektor szkoły p. Gabriela Szewczyk, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego p. ElŜbieta Deja oraz Zarząd SU zdobyły: 
wśród klas 0 – III gazetka klasy I; 
wśród klas  IV – VI gazetki klas V a i VI a. 
    Na zakończenie apelu podsumowującego działania związane z 
kanonizacją Jana Pawła II, w dniu 8 maja 2014 roku wszyscy 
uczestnicy obejrzeli spektakl przygotowany przez członków 
Szkolnego Koła Teatralnego pod kierunkiem siostry Magdaleny 
Kowalczyk. Nosił on znaczący tytuł „Recepta na Świętość 
według św. Jana Pawła II”.    
    16 maja 2014 roku cała społeczność szkolna wzięła udział w Mszy 
Św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II. 
 
    Wzorem rektora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (która 
w 2000 r. nadała Janowi Pawłowi II Doktorat Honoris Causa) mając 
w pamięci wspaniałe dziedzictwo duchowe oraz 
intelektualne, które Ojciec Święty pozostawił nam w swoim 
nauczaniu, Ŝyczmy całej społeczności szkolnej, aby poprzez 
swoją pracę zawsze słuŜyła dobru człowieka. 
    
 

Szkolne Koło Teatralne 
 
    Szkolne Koło Teatralne istnieje od września 2012 roku. W historii 
swojego repertuaru ma 7 róŜnych inscenizacji, wystawianych nie 
tylko w szkole, ale równieŜ w kościele parafialnym, Ośrodku 
Kolonijno - Wychowawczym w Gołkowicach i w starosądeckim kinie 
Sokół. Debiutem koła teatralnego liczącym wtedy 30 osób z klasy 
czwartej, piątej i szóstej  była inscenizacja przygotowana na 
Patronalne Święto Szkoły dnia 16.10.2012 r. zatytułowana „Lolek z 
ciszy niepokalanej” opowiadająca o dzieciństwie i młodości św. Jana 
Pawła II.  
    Drugim zrealizowanym scenariuszem w podobnym składzie 
aktorskim była inscenizacja pt.: „Ach, co za noc!”, zaprezentowana 
na szkolnej wigilii oraz w Ośrodku Kolonijno - Wychowawczym w 
Gołkowicach podczas Dnia Seniora. 
    Z okazji 8 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II Szkolne Koło 
Teatralne zaprezentowało przygotowany montaŜ słowno – muzyczny 
upamiętniający działalność i moment odejścia „do domu Ojca” 
świętego Patrona.  
    Czwartym przedstawieniem zaprezentowanym w dniu 
zakończenia roku szkolnego była realizacja scenariusza napisanego 
przez uczniów klasy szóstej naleŜących do Koła Teatralnego pod 
tytułem „Przyjaźń najwaŜniejsza”. Była to opowieść o czwórce 
przyjaciół, dla których więź przyjaźni była waŜniejsza niŜ zdobycie 
sławy. 

    W bieŜącym roku szkolnym Koło Teatralne ma za sobą trzy 
zrealizowane scenariusze. W październiku była to inscenizacja pt.: 
„Błogosławiony znaczy szczęśliwy” ukazująca Ŝycie św. Jana Pawła 
II w świetle błogosławieństw ewangelicznych. Spektakl był 
prezentowany trzykrotnie: w szkole z okazji patronalnego święta, w 
kościele z okazji Dnia Papieskiego oraz w kinie Sokół w Starym 
Sączu. 
    W grudniu była to z kolei inscenizacja boŜonarodzeniowa 
zatytułowana „Jasełka na wesoło” wystawiona dwukrotnie: w szkole 
i podobnie jak w zeszłym roku w Ośrodku Kolonijno - 
Wychowawczym w Gołkowicach podczas Dnia Seniora. 
    Ostatnim spektaklem Szkolnego Koło Teatralne zaprezentowanym 
z okazji kanonizacji Jana Pawła II była niewielka inscenizacja w 
składzie 11 aktorów pt.: „Recepta na Świętość według św. Jana 
Pawła II”. Było to streszczenie nie tylko wydarzeń z Ŝycia świętego, 
ale równieŜ cudów, które za jego wstawiennictwem doświadczyli 
chrześcijanie z całego świata. 

 S. M. Kowalczyk 
 
Prace wyróŜnione w konkursie „Świętość Jana Pawła II” 
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Gazetki szkolne i klasowe 
 

 

 

 

 
Spektakl „Recepta na Świętość według Jana Pawła II” 
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Wystawa wydawnictw związanych z postacią Patrona w 
bibliotece szkolnej 
 

 
Działania związane z Patronem  

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach 
 

    Rok szkolny 2013/14 w Gimnazjum im. Jana Pawła II takŜe 
obfitował w wiele działań odbywających się tradycyjnie, jak i takich, 
które podjęte zostały w związku z kanonizacją wielkiego patrona.   
    MłodzieŜ przygotowała montaŜ słowno-muzyczny pt. „Nie lękajcie 
się” oraz prezentację multimedialną, które zostały zaprezentowane 
podczas niedzielnej Mszy świętej 18 maja 2014r. Swoim 
wystąpieniem młodzi ludzie uczcili kanonizację patrona szkoły Jana  
Pawła II. 
    Uczniowie w bieŜącym roku szkolnym realizowali projekty 
edukacyjne, których tematyka obejmowała Ŝycie i pontyfikat Jana 
Pawła II:  

- Śladami podróŜy Jana Pawła II, 
- Ein dentscher Und polnischer Papst – PapieŜ z Polski i Niemiec, 
- Pielgrzymki Jana Pawła II w liczbach, 
- Jan Paweł II jako sportowiec. 
Dzięki takim działaniom młodzieŜ zgłębiła wiedzę o PapieŜu Polaku. 
Swoje dokonania zaprezentowała koleŜankom i kolegom. Dodatkowo 
na lekcjach wychowawczych przeprowadzone zostały konkursy 
sprawdzające wiedzę uczniów na temat patrona szkoły. 
    Tegoroczna edycja Międzygimnazjalnego Konkursu 
Ortograficznego „Ortografia z Janem Pawłem II” poświęcona została 
osobie PapieŜa. Konkurs objął swym zasięgiem uczniów dziewięciu 
gimnazjów, którzy zmagając  się z konkursowymi zadaniami, 
jednocześnie zgłębiali wiedzę o Janie Pawle II. 
    Troje uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w II 
Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o śyciu, Dziele i Nauczaniu bł. 
Jana Pawła II zorganizowanym przez Gimnazjum nr 29 im. Jana 
Pawła II w Krakowie. 
    W szkole istnieją gazetki ścienne poświęcone patronowi szkoły, 
na których zamieszczane są najwaŜniejsze informacje dotyczący 
Ŝycia i pontyfikatu Jana Pawła II. 

Beata Skoczeń 
 
 
    W dniu 3 czerwca 2014 r. przedstawiciele społeczności obu 
gołkowickich szkół z Dyrektorkami: Panią Renatą Burchel i Panią 
Gabrielą Szewczyk, wzięli udział w XII Spotkaniu Diecezjalnej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II corocznie odbywającym się w 
Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, a będącym 
upamiętnieniem kanonizacji bł. Kingi i wizyty Jana Pawła II na 
Sądecczyźnie. W bieŜącym roku spotkanie to miało specjalny 
charakter, poniewaŜ było dziękczynieniem za kanonizację bł. Jana 
Pawła II. 
    Uczestnicy tej „Pielgrzymki śladami Jana Pawła II” tradycyjnie 
spotkali się w Kościele pw. Św. Trójcy w Klasztorze SS. Klarysek. Po 
modlitwie przy relikwiach Św. Kingi i powitaniu przez Pana 
Burmistrza Jacka Lelka przy Bramie Seklerskiej udali się na Ołtarz 
Papieski, by wziąć udział w Mszy Św. dziękczynnej pod 
przewodnictwem Ks. Infułata Adama Kokoszki.      
 

 


