Zakończenie roku polonijnych maturzystów, maj 2016
22 maja 2016 roku w bazylice św. Jacka 499 polonijnych maturzystów, absolwentów 35
polskich liceów, uroczyście zakończyło naukę w polskich szkołach sobotnich. Po mszy świętej
tegoroczni maturzyści odebrali dyplomy ukończenia szkoły wystawione przez Zrzeszenie
Nauczycieli Polskich w Ameryce oraz Konsulat Generalny RP. Gospodarzem uroczystości była
Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki, która organizowała tegoroczną studniówkę.
Uczestników uroczystości witała i ceremonię prowadziła dyrektor szkoły - Urszula Gawlik.
Nabożeństwo odprawił kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Jerzy Karpiński, który w
kazaniu skierowanym do młodzieży powiedział, by wśród wielu rzeczy i spraw związanych z 12
latami nauki w polskiej szkole, zapamiętali tylko dobre doświadczenia i wiedzę o Polsce, która na
pewno będzie pomocna w dorosłym życiu. Podkreślił także ważną rocznicę przypadającą w tym
roku - 1050-lecie przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę. Prezes ZNP, Ewa Koch podziękowała
nauczycielom za ich trud, rodzicom za poświęcenie oraz przekonanie o konieczności nauczania
języka polskiego i kultury kraju przodków, a także uczniom za ich wytrwałość, upór i dążenie do
celu, czyli zdanie matury i ukończenie szkoły. W imieniu absolwentów nauczycielom i rodzicom
dziękowała Patrycja Kępa ze szkoły im. gen. Tadeusza Kościuszki. W imieniu władz RP gratulacje
młodzieży złożył konsul Konrad Zieliński, który podkreślił, że Polska jest dumna ze swych
młodych obywateli, którzy uczą się jej języka, historii i kultury poza granicami. Zachęcał
maturzystów do kontynuowania naukę oraz działalności na rzecz Polonii i Polski.

Po

nabożeństwie przedstawiciele poszczególnych szkół odebrali dyplomy wręczane przez konsula
Konrada Zielińskiego oraz prezes Zrzeszenia Ewę Koch.
Po zakończeniu uroczystości rodzice tegorocznych absolwentów podkreślali, że są
zadowoleni i dumni z osiągnięć swoich dzieci, dla których chodzenie do polskiej szkoły w piątek
wieczorem lub sobotę rano było dużym wyzwaniem po całym tygodniu nauki w amerykańskiej
szkole. Sami absolwenci podkreślali, iż będzie im brakowało polskiej szkoły, bo po dwunastu
latach nauki czuli się w swoich klasach jak w gronie najbliższej rodziny, którą łączy to co
najważniejsze- język, kultura, historia i wiara.
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