Graduacja Maturzystów 2012 w Bazylice Św. Jacka w Chicago
Upalna niedziela 20 maja br., to dzień wielu emocji, przeżyć i obaw, że nie wszyscy będą
mogli dotrzeć do świątyni. W naszym mieście odbywał się bowiem szczyt NATO, natomiast dla
szkół polonijnych, to dzień uroczystej graduacji tegorocznych maturzystów.
Ponad sześciuset ubranych w białe togi i czapki tegorocznych maturzystów, w rytm marsza
graduacyjnego ”Pomp and Circumstance” zostało uroczyście wprowadzonych do wnętrza do
Bazyliki Św. Jacka przez poczty sztandarowe z 31 szkół z aglomeracji chicagowskiej. Po raz
dwudziesty miało miejsce to uroczyste i piękne wydarzenie w życiu Polonii . Swą obecnością
uroczystość uświetnili: prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce p. Ewa Koch,
wiceprezes Polskiego Związku Narodowego p. Teresa Abick, wiceprezes Zjednoczenia PolskoRzymsko-Katolickiego p. Anna Sokołowski, przedstawicielka Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej p. Jolanta Wiśnicki oraz przedstawiciel Archidiecezji Chicagowskiej ds.
Młodzieży- p. Jacek Chaba. Mszę świętą koncelebrowali: ojciec Jerzy Karpiński- kapelan ZNP,
ks. Michał Osuch – proboszcz Parafii św. Jacka, ks. Adam Piasecki z tejże parafii, ks. Andrzej
Bartos- proboszcz Parafii Św. Jakuba Apostoła oraz goszczący w Chicago duchowny
z Meksyku. Homilię, pełną radości i praktycznych wskazówek, wygłosił kapelan ZNP- o. Jerzy
Karpiński.
Na początku uroczystości p. Maria Piątek- wiceprezes ZNP, serdecznie przywitała młodzież,
rodziców, grono pedagogiczne, honorowych gości, a także zapowiedziała intencję mszy św.
i zachęciła do wspólnej modlitwy i śpiewu. Wybrana grupa młodzieży brała udział w czytaniu,
modlitwie wiernych, niesieniu darów oraz służeniu do mszy.
Podniosłości i powagi całej uroczystości dodały arcydzieła muzyki wokalnej i instrumentalnej
wykonywane przez ubraną w stroje szlacheckie młodzież z zespołu skrzypcowego Paso pod
dyrekcją p. Wojciecha Niewrzoła i p. Barbary Bilszty, solistkę p. Martę Ciurlę oraz
organmistrzynią p. Jadwigę Niesiołowską. Grupa wykonała między innymi utwory:
„Gaude Mater Polonia”, arię na strunie G- J. S. Bacha, ”Panis Angelicus”- C. Francka, ”Ave
Maria” J. S. Bacha i Ch. Gounoda, ”Podwójny koncert” A. Vivaldiego oraz wiązankę muzyki
barokowej. W/w utwory robiły niesamowite wrażenie i stwarzały niepowtarzalny nastrój.
Część oficjalną uroczystości prowadziła dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawła
organizatora Studniówki 2012- dr Jolanta Tatara.
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W imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, organizatora graduacji, do
maturzystów, gości, rodziców, nauczycieli, osób duchownych, dyrektorów szkół, prezesów
zarządów, przemówiła prezes ZNP- p. Ewa Koch. Gratulowała młodzieży wielkiego sukcesu
ukończenia edukacji w polskiej szkole; wyraziła dumę nauczycieli i wychowawców z ich
osiągnięć oraz wiarę, że umiejętności, wiedza i system wartości, które wynieśli, pomogą im
osiągnąć sukces w dorosłym życiu. „Nie zapominajcie o dziedzictwie „kraju znad Wisły”, bo
stamtąd Wasze korzenie”.
Przedstawiciele innych organizacji, p. Anna Sokołowski i p. Jacek Chaba, również skierowali
słowa przesłania do młodzieży. Głos zabrała przedstawicielka tegorocznych maturzystów
z Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II. W jej wystąpieniu były słowa podziękowania skierowane
do pedagogów i rodziców oraz życzenia sukcesów w nauce na studiach wyższych dla koleżanek
i kolegów, a także słowa dumy z polskiego pochodzenia.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie dyplomów. W zastępstwie
przedstawicieli konsulatu generalnego RP w Chicago, dyplomy konsularne wręczała prezes ZNP
p. E. Koch, natomiast dyplomy ZNP wręczała wiceprezes ZNP – p. M. Piątek. Na twarzach
młodych ludzi malowała się radość z osiągniętego celu i ogromna wdzięczność wobec tych,
którzy przyczynili się do ich sukcesu. Przebieg uroczystości uwieczniono na zdjęciach,
a całość rejestrowana była przez przedstawicieli polonijnych mediów. Nad tym doniosłym
wydarzeniem, czuwali przedstawiciele ZNP. Całość przygotowała Maria Piątek.
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