
Św. Jan Paweł II - 

myśli, słowa, świadectwo życia- 

- naszą inspiracją.      

Drodzy Uczniowie i  Nauczyciele szkół miasta i gminy Krasnobród! Drodzy Absolwenci! 

 Drodzy Rodzice! 

Dnia 18 maja będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin naszego wielkiego Polaka - św. Jana Pawła II. 

Jest to dla nas okazja do refleksji nad osobą i życiem Karola Wojtyły. Czy jego  postawa, słowa a przede 

wszystkim świadectwo życia mogą być dla nas inspiracją ? 

Setna rocznica Patrona naszego Liceum przypada w wyjątkowym dla nas czasie. Są to dla nas 

wszystkich trudne chwile, ponieważ nie możemy być razem z naszymi rówieśnikami i nauczycielami w 

szkołach. Tak wiele zależy teraz od nas samych, od naszej wewnętrznej motywacji a także naszego 

spojrzenia na świat, szczególnie teraz, kiedy nie możemy żyć tak, jakbyśmy chcieli.  Z drugiej jednak 

strony, nigdy zapewne nie spędzaliśmy tyle czasu w naszych domach, z naszymi najbliższymi. Dlatego 

też zapraszamy  wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli, naszych absolwentów oraz przyjaciół 

i sympatyków  do udziału w akcji: 

Św. Jan Paweł II – Jego myśli, słowa, świadectwo życia-  naszą inspiracją. 

Drogi Uczniu! Czy Karol Wojtyła może być dla ciebie, ucznia szkoły XXI w. wzorem do naśladowania?  

Jeśli tak, co inspiruje Cię w Jego postaci? 

Drogi Rodzicu! Czy Karol Wojtyła, jego życie, myśli, nauczanie   może  być  inspiracją dla Waszej  

rodziny? 

Drogi Nauczycielu , Wychowawco!  Co inspiruje Cię w osobie i życiu św. Jana Pawła II, który przecież 

też był nauczycielem ?   

Jeśli chcesz podzielić się swoją refleksją w kreatywny sposób, wybierz  odpowiednie dla siebie 

narzędzie: 

 praca plastyczna dowolną techniką ( zeskanowana lub sfotografowana) , formatu A4 

 prezentacja ( 5-10 slajdów ) 

 inne  dostępne narzędzia grafiki komputerowej (plakaty, filmiki, nagrania itp.) 

 wiersz 

 modlitwa 

 własna piosenka, utwór muzyczny 

 wypowiedź pisemna lub ustna  przedstawiona w estetyczny sposób 

Ograniczeniem w pomysłach jest tylko nasza wyobraźnia! 

Możesz wziąć udział w akcji indywidualnie bądź całą rodziną. 



Niech setna rocznica urodzin  Karola Wojtyły będzie dla nas wszystkich okazją do świętowania i 

dzielenia się tym, co najpiękniejsze, aby dziedzictwo św. Jana Pawła II mogło być przekazywane 

dalej.   

 Do udziału w akcji zapraszamy całą społeczność Zespołu Szkół,  uczniów i ich rodziny a także 

naszych absolwentów i sympatyków krasnobrodzkiego liceum. 

Podzielmy się dobrem, którym Bóg obdarzył nas przez osobę św. Jana Pawła II i już w ten weekend 

( 16-17 maja) umieszczajmy nasze posty z  na Facebooku  Zespołu Szkół w Krasnobrodzie.  

                                              ZAPRASZAMY !   

 

 


