
 

18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła-Polak, który został papieżem. Dziś wspominamy 

 to wydarzenie, dziękując za świadectwo i owoce Jego świętego życia oraz papieską  posługę.  

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną ,nie możemy tego wydarzenia  świętować  

podczas  uroczystości w szkole. Chcemy jednak  złożyć hołd Wielkiemu Papieżowi- 

Świętemu Janowi Pawłowi II i podzielić się  naszą  duchową radością  i przypomnieć  

wartość  Jego  świętego życia. Z  tej okazji  uczniowie  Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie 

nagrali  film. Zawiera on  refleksje, wspomnienia, wiersze, pieśni, anegdoty papieskie, 

muzyczne interpretacje  a także utwory poetyckie, których autorami są uczniowie naszej 

szkoły.  

W dniu 100.rocznicy  urodzin  wspominamy  Ojca  Świętego  i wierzymy, że Jego  nauka  

będzie  nas przemieniać. Pragniemy  pielęgnować i pomnażać   dziedzictwo, które nam 

pozostawił.  Uczniowie Zespołu szkół nr 12 ofiarują w  darze Kochanemu Ojcu Świętemu 

Janowi Pawłowi II  swoje  talenty, dobre czyny, twórcze inicjatywy.  

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  filmiku: Dyrekcji, 

Rodzicom, Nauczycielom i Wam Kochani Uczniowie. 

Szczególne słowa wdzięczności  i  uznania kierujemy do Szanownych Rodziców, którzy byli 

Dobrymi Aniołami tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, przyjmijcie podziękowanie za 

poświęcony czas, zaangażowanie i twórcze inspiracje. Dziękujemy Pani Dyrektor Anecie 

Scherer  za koordynowanie pracy na wszystkich etapach  naszego przedsięwzięcia. Serdeczne 

podziękowania kierujemy do Pana Romana Denisiuka, wyrażając wdzięczność za montaż i  

pomoc techniczną  w realizacji filmu. 

W nagraniach udział wzięli: B. Adamska kl.5d, A. Borzym-Gr.Biedronki -Przedszkole nr 86, 

J.Borzym kl.3c, U. Ciuk kl.8b, K. Czech kl.5a, M. Dziadczyk kl.5d,  M. Gdula kl.3c, 

B. Hainutdinova kl.2g, O. Izdebska kl.5g, A.Kocot kl.8b, E. Kosior kl.5d, K.Kryński kl.5d, 

 R. Malinowska kl.5d, A. Paradziński kl.2f,  M. Paradzińska kl.6c, J. Podleśna kl.5g,  

J. Protas kl.3c,J.Pytka kl.5g, N. Romaszewska kl.5f, A.Scherer kl.1b, A. Spyra kl.8b, M. 

Szulczyk kl.3c, J.Szwed kl.5d, W. Szwed kl.2c,  B. Trybuła kl.5e, O. Żak kl.8b 

Prace plastyczne zaprezentowali: 

P.Grela kl.3c,N. Miąc kl.5g,J.Paśnik kl.1b, E. Piwowarski kl.2f,K.Pytka kl.1c,  

B. Radziszewski kl.5e 
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