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Przygotuj dywan kwiatowy – instrukcja 

Wszelkie ilości podane poniżej wyliczono dla dywanu o wymiarach 1x70 metrów. 

POTRZEBNE MATERIAŁY 

− gałązki tui - 7 worków x 120 l 

− główki kwiatów (róże, piwonie, bzy) – ok. 3 kartony 30 x 40 x 50cm 

− przezroczysta folia - 2-3 rolki o szer. 50 cm 

− taśma klejąca dwustronna 

− rolka tektury falistej o szer. 100-120 cm 

− szablony 

− nożyczki, nożyk do tapet 

HARMONOGRAM PRAC 

Miesiąc przed Uroczystością Bożego Ciała: 

1. Uzgodnij z proboszczem, czy pozwoli na ułożenie dywanu w kościele. 

2. Zdecyduj, jakiej długości będzie dywan. 

3. Zaproś do współpracy 10-15 osób (dzieci, młodzież, rodziców), które będą układały dywan 
na dzień przed procesją. 

4. Zorganizuj kwiaty i gałązki tui. Poszukaj w okolicy centrów ogrodniczych, giełd kwiatowych 
lub dużych ogrodów. Ustal z właścicielami na jakich zasadach będziesz mógł otrzymać lub 
nabyć rośliny.  

Warto poprosić o odstąpienie kwiatów, które w dniach poprzedzających Boże Ciało nie 
zostały sprzedane. Można prosić o rośliny znajomych posiadających ogródki przydomowe. 

5. Przygotuj szablony: 

− pobierz wzory szablonów z naszej strony. 
(Dostępne pod artykułem oraz tutaj) 

− wydrukuj na cienkim papierze w drukarni 
wielkoformatowej, albo w punkcie Xero 
przystosowanym do wykonywania kopii 
projektów architektonicznych wzory szablonów 
w wymiarach odpowiadających dywanowi. 

− zaplanuj, jak ma wyglądać dywan – w jaki sposób 
chcesz połączyć wzory. (np. wzór nr 1, wzór nr 2, 
wzór nr 3 itd. i np. powtórzenie sekwencji) 

− kup rolkę tektury falistej o szer. 100- 120 cm 
w sklepie z materiałami budowlanymi (Koszt 19 
zł - 25 zł za rolkę) 

− przenieś na tekturę wydrukowane wzory 
w zaplanowanej kolejności i wytnij szablony; 
pamiętaj, że muszą mieć wielkość odpowiednią 
do szerokości dywanu. 
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− kup 2-3 rolki przezroczystej folii stretch na wałku, która posłuży do ochrony podłogi 
i ułatwi sprzątnięcie dywanu po procesji, (folia powinna być przezroczysta, nie czarna, 
gdyż nie może być jej widać spod wzoru - koszt jednej rolki ok. 20-30 zł)  

2-7 dni przed Uroczystością Bożego Ciała: 

Zbierz gałązki żywotnika (Thuja occidentalis) 7 worków x 120 l, (najlepsza długość gałązek  

10-15 cm). Przechowaj je w chłodnym miejscu, rozłożone tak, by nie zatęchły. 

W przeddzień Uroczystości Bożego Ciała: 

1. Zgromadź kwiaty (3 kartony). Najlepsze, bo najbardziej wydajne, są główki róż lub piwonii 
oraz wszelkie kwiaty rosnące na krzewach. Kwiaty polne i bratki nie nadają się, gdyż 
szybko więdną. 

2. Za pomocą taśmy dwustronnej przyklej na posadzce kościoła wzdłuż nawy dwa, lub trzy 
pasy przezroczystej folii stretchowej. 
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3. Rozłóż gałązki tui na folii na grubość ok. 2-3cm, tak aby nie było widać folii – usuń zżółkłe 
i nieładne gałązki. 

4. Podziel kwiaty na płatki, posegreguj je kolorami. 

5. Rozwiń rulon tektury z wyciętymi wzorami szablonów na zielonym dywanie z tui. 

6. Rozłóż płatki w wycięciach szablonu. 

7. W kilka osób delikatnie unieś szablon do góry i zabierz znad dywanu, tak aby nie naruszyć 
wzoru. Brzegi dywanu również można przystroić kwiatami. 
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8. DYWAN GOTOWY! Zrób pamiątkowe zdjęcie i prześlij je do Fundacji Orszak Trzech Króli 
na adres: bozecialo@orszak.org. 

 

WZORY SZABLONÓW DO ŚCIĄGNIĘCIA: 

 

bozecialo.info.pl 

 


