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Chór szkolny powstał‚ w 2002 roku z inicjatywy p. Ewy Dobosz-Nalepy. Od początku pomysł‚ ten cieszył się sporym 
zainteresowaniem wśród młodzieży. W 2004 roku do opieki nad chórem dołączył p. Marek Dudek. Dzięki takiej 
współpracy Pani Ewa mogła skoncentrować się nad wizerunkiem chóru oraz jego przygotowaniem, natomiast Pan 
Marek zajął się stroną muzyczną zespołu.  
 
Po śmierci Jana Pawła II, czyli w 2005 roku narodziła się potrzeba ustalenia nazwy dla chóru, która miała oddawać 
przywiązanie społeczności uczniowskiej do myśli i Osoby Ojca Świętego. Ostatecznie wybrano łaciński zwrot: "Tibi 
Papa", czyli Tobie Ojcze. 
 
Chór wywodzi się z tzw. "Szkoły Papieskiej" dlatego jego repertuar w dużej mierze związany jest z tradycjami  
i nauczaniem Jana Pawła II, pełniąc tym samym znaczną rolę wychowawczą. Chór corocznie występuje na różnych 
uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, zapraszany jest również na koncerty związane z osobą Papieża-Polaka. 
 
Podczas przesłuchań do chóru zostają wytypowani nowi chórzyści, którzy swoim śpiewem uświetniają organizowa-
ne uroczystości i koncerty oraz doskonalą się w sztuce wokalnej. Do tej pory chór wystąpił ponad 200 razy, otrzymu-
jąc kolejne zaproszenia, na które z chęcią odpowiada. 
 
Na próby uczęszcza około 40 chórzystów, zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy rekrutują się ze wszystkich klas 
gimnazjalnych. Od 2017 roku chór przeszedł w struktury szkoły podstawowej, dlatego też w skład chóru weszły 
dzieci młodsze, których udział zwiększył i urozmaicił jego wolumen brzmienia. 
 
Spośród najlepiej śpiewających i odznaczających się szczególnymi cechami charakteru wybierani są soliści. Dzięki 
temu repertuar chóru może zostać poszerzony o znacznie bogatszy program artystyczny. 
  
Chór wraz z solistami nagrał trzy płyty (2005, 2010, 2013) dla upamiętnienia odpowiednio I i V rocznicy śmierci Patro-
na Szkoły, a także - ostatniej z kolędami - poświęconej wszystkim nieobecnym spośród naszych rodzin. 
 
Do ważniejszych występów można zaliczyć: koncert na finał I i II edycji programu Śpiewają-ca Polska w Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie (2005, 2006),oprawa Mszy Świętej podczas VII Zjazdu Szkół 
Papieskich w Częstochowie (2007), oprawa artystyczna Ogólnopolskiego Konkursu poświęconego Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II w 30 rocznicę pontyfikatu organizowanego przez Sekcję Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność - Pontyfikat zapisany w naszych myślach, sercach i pamięci - Zamek Lubelski (2008), koncert podczas 
podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w Auli 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2009), występ podczas Ce-
cylianki, dorocznego tygodnia muzyki sakralnej w Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Lublinie (2010), kon-
cert Pieśni Niepokornej pt. "Młodzież w Hołdzie Ofiarom Stanu Wojennego" w Bazylice O.O. Dominikanów w Lubli-
nie zorganizowany przez Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność" - Sekcja Oświaty i Wychowa-
nia (2010), występ podczas obchodów 1. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej na Placu Litewskim w Lublinie (2011), kon-
cert podczas Ogólnopolskiego Konkursu o Janie Pawle II "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" - III Pielgrzymka Ojca Świę-
tego do Ojczyzny w SP nr 51 w Lublinie (2012), koncert podczas Parafiady w kościele parafialnym pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Lublinie (2012), występ podczas rozdania nagród Prezydenta Miasta Lublin dyrektorom, nauczycie-
lom i pracownikom oświaty na Zamku Lubelskim (2013), występ podczas VII Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
Archidiecezji Lubelskiej (2014), koncert podczas podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie (2014), występ w ramach 
uroczystych obchodów 650-lecia lokacji Zemborzyc w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie (2014), udział w części arty-
stycznej prezentowanej podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2015/16 (2015), udział w Narodowym czytaniu 
"Quo vadis" H. Sienkiewicza Atrium Felicity Lublin (2016). 


