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Poezja 
 

   Najważniejsza w poezji jest wyobraźnia, wrażliwość na otaczający świat i odwaga pisania. Zamknij oczy, daj 
się ponieść wyobraźni i pisz co czujesz, miej odwagę przelać swoje uczucia na papier. Staraj się dobierać słowa 
piękne i niezwykłe.  

A oto jak klasa VI B próbowała swoich sił w poezji...  
 
 

Kwiaty 
Najwspanialsze piękno świata 
Podarował nam Bóg w kwiatach 
Kwiat nam zawsze towarzyszy 
Od krzyku narodzin aż do śmierci 
ciszy. 
Oliwia Młodawski 
 

Świat 
Mój wujek nazywa nas śmieci 
A my naprawdę jesteśmy dzieci 
Słońce rano wstało 
światu miłość dało 
Nasz wujek się cieszy 
Że znów widzi dzieci. 
Magdalena Skowroński 
 

Dzieci 
Dużo jest na świecie dzieci 
Również jest dużo śmieci. 
Słońce dziennie dużo świeci 
Więc zabawa szybko leci. 
Natalia Tyszka 
 

Śnieg 
Pada śnieg 
Cały świat jest biały i błyszczący  
Księżyc odbija się i świeci w śniegu 
Cały świat jest czysty i jasny. 
Carolina Burak 
 

Wystawa Samochodowa 
Stoją w salonie samochody nowe 
Do kupienia gotowe. 
Są nowoczesne i kolorowe 
Sportowe,ciężarowe i osobowe. 
Zwiedzających dużo tutaj przybyło 
I czas spędzają w salonie miło. 
Ja na tej wystawie też byłem 
I z Tatą miło czas tam spędziłem. 
Hubert Myśliwiec 

Piesek 
Mój piesek malutki 
W mojej wyobraźni milutki 
Myślę o nim w dzień i w nocy 
Ale nie widzę go na oczy. 
Niespodzianką byłoby miłą 
Dostać pieska na prezent rasy beagle. 
Proszę Tatusia mojego 
Aby dał mi szansę na niego. 
Mój kochany Tato 
Wymyśl coś na lato, 
Kup mi pieska małego 
A będę Cię kochać z serca całego. 
Ewelina Laczak 
 

Koń 
Zamykam oczy... 
I widzę to co kocham 
To zwierzę, tego konia 
Te mięśnie, które pomagają mu się ruszać, biegać. 
Nie wie dokąd, ale biegnie, bo tak mu się podoba. 
To zwierzę zawsze będzie dzikie, 
Bo nikt nie może uciszyć jego duszy. 
Otwieram oczy... 
I widzę to co jest prawdziwe, 
Ten świat, moje życie. 
Alexandra Grzelak 
 

Kwiaty 
Kwiaty są takie piękne 
Dziewczyny je lubią, ale chłopcy inaczej czują. 
Daj dziewczynie kwiat a zakocha się świat. 
Kwiaty, kwiaty – co byłoby bez nich 
Bez kwiatów świat byłby bez smaku, 
Świat byłby szary i smutny. 
Kwiaty dają radość, uśmiech i sens życia. 
Dbajmy o nie jak o miłość 
Podlewając i podziwiając je co dzień. 
Antoni Lipski 
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Piesek i Muzykant 
Piesek mały kochaniutki, 
Tańczy, kiedy słyszy nutki. 
Tu pobiegnie, tam zaszczeka 
I na mistrza ciągle czeka. 
Jak pan wrócił do domeczku, 
Piesek leżał wciąż w łóżeczku. 
Pan  pianista grać zaczyna, 
Piesek skoczył jak sprężyna. 
Tak spędzili wieczór cały, 
Muzyk no i piesek mały. 
Izabella Lach 
 

Wiosna 
Ptaki, drzewa zaśpiewały 
Przyszła wiosna radosna 
Słońce wysyła gorące promyki 
Słysząc dzieci rozbawione okrzyki. 
Filip Tarański 

 

Piątek 
Jest wieczór piątkowy, 
Wznoszę oczy do góry, 
Nic mi do głowy nie przychodzi. 
Głowa jest pusta choć wielka jak kapusta 
Tylko głupota w mojej głowie 
Dudni jak w studni.  
Kinga Blando 
 

Wiosna 
Dłuższy dzień, cieplejszy dzień 
Słońce wyżej świeci 
Ptaszki śpiewają 
Do zabawy zapraszając. 
A ja w oknie siedzę 
I tak sobie skrycie 
Do wakacji niecierpliwie 
W kalendarzu dni liczę.                                                                                              
Paweł Kamiński 

 
 
 
 
 
 

Telewizja 
Telewizja oczy psuje 
A to do mnie nie pasuje 
Lubię książki i przyrodę 
Uwielbiam mieć wspaniałą przygodę. 
Maria Kaczor 

 
                                                                                                      Maria Zborek – wychowawczyni klasy VI B 
 

_________________________________________________ 

 

2011 – ROK CZESŁAWA MIŁOSZA 
 

   Urodził się 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat nagrody Nobla w roku 
1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczony na 
czterdzieści dwa języki. Doktor honoris causa wielu uniwersytetów w 
USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.  
   Szkolną i uniwersytecką młodość spędził w Wilnie, tam również 
debiutował jako poeta, okupację niemiecką przetrwał w Warszawie. 
Po wojnie pracował w służbie dyplomatycznej PRL - w USA, i we 
Francji do roku 1951, kiedy to zwrócił się w Paryżu o azyl polityczny.  
   W roku 1960 wyjechał do Kalifornii, gdzie przez dwadzieścia lat jako 
profesor języków i literatur słowiańskich wykładał na uniwersytecie w 
Berkeley. Do roku 1989 publikował głównie w emigracyjnym 
wydawnictwie paryskiej "Kultury" i w Polsce poza cenzurą. Od roku 
1989 mieszkał w Berkeley i w Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004r. 
 

www.milosz365.eu/pl,biografia.php 
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ZABAWA 
SZKOLNA 

(część I) 
 

    15 stycznia 2011 r. 
najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły, począwszy 
od grup przedszkolnych do 
klas szóstych włącznie, 
uczestniczyli w zabawie 
szkolnej. Pani Aneta Szewc, 
która wystąpiła w roli 
CZERWONEGO 
KAPTURKA, rozbawiła 

naszych najmłodszych 
uczestników zabawy. Nie 

zabrakło konkursów, 
śmiechu, radości i emocji, 
a także smacznego 
poczęstunku. 
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ZABAWA SZKOLNA 
(część II) 

 

   Tym razem, 29 stycznia 2011 roku, starsi 
uczniowie naszej szkoły spędzili wspólnie czas 
poza zwykłymi sobotnimi lekcjami. Zabawa 
szkolna była okazją do rozmów, śmiechu, żartów. 
Uczniowie klas siódmych, ósmych i licealnych  
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. W 
rytmach różnorodnej muzyki tańczyła nie tylko 
młodzież, ale bawili się również nauczyciele. Nie 
zabrakło także pizzy i zimnych napojów.  
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Matura z geografii 
   
   5 lutego 2011 r. o godzinie 9.30 rano rozpoczęła się 
matura z geografii. Młodzież odświętnie ubrana – po 
wylosowaniu numerków, czekała  na swoją kolej. 

Niektórzy przypominali sobie wiadomości dotyczące 
miast, zabytków UNESCO, rzek czy ukształtowania 
powierzchni Polski. Inni, wodząc palcem po ścianie, 
widzieli oczyma duszy nieistniejącą w tamtym 
miejscu mapę i powtarzali sobie podział 
administracyjny naszego kraju. 

       
Maturę rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził 
ks. dyrektor, następnie słowo do maturzystow i ich 
rodziców wygłosiła pani kierownik. Pierwsza weszła 
na maturę Ania, która, po wylosowaniu zestawu z  
pytaniami, przygotowywała się do ustnej odpowiedzi. 
I tak pojawiły się informacje dotyczące miast i 
miasteczek, z których pochodzą rodzice naszych 
maturzystów. Niektóre z uczennic przyszły ubrane w 
stroje ludowe - góralskie, krakowskie, aby tym 

samym podkreślić swoje pochodzenie. Komisja w 
składzie: ks. dyrektor - Andrzej Maślejak, p. kierownik- 
Barbara Ignas, p. Aldona Korpacz - wychowawczyni klasy 
II LO  oraz  p. Teresa Michalka - wychowawczyni klasy 
maturalnej słuchała z zainteresowaniem odpowiedzi 
uczniów. Nie brakowało naszym maturzystom nerwów, 
stresu i czasami łez (radości). 
      Po kilkugodzinnej maturze komisja udała się na 
obrady dotyczące ocen. Z wielką uwagą i skupieniem 
uczniowie i ich rodzice wysłuchali podziękowań pod 
adresem maturzystów, a także przeczytano im oceny z 
matury pisemnej i ustnej. Wielka radość zapanowała w 
naszej szkole. Zdali wszyscy! Kwiaty, wspólne 

pamiątkowe zdjęcia, miłe słowa - to już ostatnie chwile z 
maturalnej soboty. A teraz pora przygotować się do 
matury z języka polskiego, która na pewno będzie 
wymagała większego nakładu czasu i wielu  sił zdających 
ten przedmiot maturzystów. Powodzenia! 
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I po maturze... 
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STUDNIÓWKA 
 

   19 lutego 2011 roku w Sali Bankietowej Drury Lane w 
Oakbrook Terrace odbył się Bal Studniówkowy, w którym 
uczestniczyła młodzież wielu polonijnych szkół z Chicago i 
okolic. 
   Maturzyści z naszej szkoły Trójcy św. przyjechali 
limuzyną. O godzinie 17:30 rozpoczęły się zdjęcia do 

Pamiętnika Maturzysty, który zostanie 
przekazany uczniom na zakończenie roku 
szkolnego. Organizatorem tegorocznej 
Studniowki była Polska Szkoła im. Gen. 
Kazimierza Pułaskiego. O godzinie 18:30 
przy dźwiękach muzyki uroczyście 
wkroczyliśmy do sali. To właśnie tam 
rozpoczęło się krótkie powitanie 
zaproszonych gości, ich wystąpienia a 

następnie modlitwa poprowadzona przez 
ojca Jerzego Karpińskiego. Po obiedzie 

obejrzeliśmy występ zespołu reprezentacyjnego 
„Wici”. Maturzyści odtańczyli poloneza. Do godziny 
22:00 wszyscy tańczyliśmy w rytm muzyki 
przygotowanej przez DJ Marszałka. Na parkiecie 
pojawiły się piękne dziewczyny w balowych sukniach, 

misternie ułożonych fryzurach, delikatnych 
makijażach. Obok nich tańczyli elegancko ubrani 
koledzy. Wszyscy odczuwaliśmy atmosferę 
wielkiego Balu! 
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Następnie odbyło się tradycyjne przejście 
maturzystow przez „100”. Symbolizuje ono 
100 dni, które dzielą do matury, a także – 
szczęśliwe zdanie wszystkich egzaminów.  
   Przedstawiciele szkoły Pułaskiego 
zorganizowali także losowanie stypendium 
dla najlepszego ucznia polskiej szkoły 
sobotniej. Maturzyści typowani do 
losowania otrzymali pamiątkowe upominki. 
   Kiedy wybiła północ, Bal Studniowkowy 
dobiegł końca. Z wypiekami na twarzy, 
uśmiechnięci i szczęśliwi powróciliśmy do 
naszych domow. Każdy z maturzystów 

zrozumiał, że zabawa skończyła się, a teraz 
nastąpi czas wielkiej, wytężonej pracy. 

Powodzenia, siły, chęci do nauki a także radości z 
powtarzanego materiału - życzymy maturzystom z 

całego serca! 
 

Teresa  Michalka 
wychowawca  klasy maturalnej 
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SREBRNY JUBILEUSZ 
„GŁOSU NAUCZYCIELA” 

1986 - 2011 
 
 

   W niedzielę, 13 marca 2011 r. delegacja 
nauczycielek z naszej szkoły, na czele z panią 

kierownik, świętowała 25 lecie kwartalnika 
„GŁOS NAUCZYCIELA”, którego 
redaktorem naczelnym jest pani Helena 
Ziółkowska. Jej słowa powinny posłużyć 
nam wszystkim za motto życia: „Praca w 
kwartalniku wzbogaca mnie 
intelektualnie i duchowo, pomaga 
nawiązywać nowe kontakty i przyjaźnie, 
zmusza do stałego kształcenia się i 

zdobywania funduszy 
na przygotowanie 
GŁOSU, druk i wysyłkę. 
Nade wszystko daje mi 
satysfakcję, że spłacam 
dług Ojczyźnie i uczę 
patriotyzmu kolejne 

pokolenia nauczycieli i uczniów. Bo 
naprawdę pięknie jest poznać historię Polski 
i opanować polski język, ale najważniejsze 
by nie zatracić swojej tożsamości i Polskę 
mieć w sercu.” 
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WYCIECZKA 
DO MUZEUM 

 

   26 marca 2011 roku uczniowie klasy II A z 
panią Marią Baran i klasy II B z panią Moniką 
Popielarz, odwiedzili Muzeum Polskie w 
Ameryce, znajdujące się w sąsiedztwie naszej 
szkoły. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawej 
lekcji muzealnej i bibliotecznej, zwiedziliśmy 
Salę Jana Ignacego Paderewskiego, poznaliśmy 
jego życie i twórczość, posłuchaliśmy muzyki, 
jaką tworzył i obejrzeliśmy pamiątki, które po 
sobie pozostawił. Mogliśmy nie tylko zobaczyć, 

ale 

także dotknąć bardzo stare egzemplarze 
książek i map, które znajdują się w zbiorach 
biblioteki. 

    Nasze spotkanie z książką i historią było 
niecodzienne i bardzo interesujące. 
 

Monika Popielarz 
wychowawczyni kl. II B 
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Msza ŚW. sztandarowa 
   27 marca 2011 roku miała miejsce Msza św. 
Sztandarowa. Uczestniczyli w niej uczniowie i 
nauczyciele ze Szkoły Trójcy Świętej, a także 
rodzice naszych uczniów. Nie zabrakło też 

pięknej oprawy muzycznej, a to dzięki 
Scholi Pana Boga z panem organistą na 
czele. Po Mszy świętej większość 

uczestniczących w nabożeństwie 
wiernych udała się do sali pod 

kościołem na smaczny obiad 
przygotowany przez rodziców 

naszych uczniów. 
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KATYŃ - SMOLEŃSK    
   Katyń – to miejsce owiane mgłą tajemnicy. Kto z 
Polaków nie kojarzy tragicznej wymowy tego słowa? 
Najstarsi na słowo ,,wojna”, ,,obóz” spuszczają wzrok, 
przywołują z pamięci obrazy tamtych dni. Z każdym 
dniem ubywa tych, którzy okrucieństw wojennych 
doświadczyli. Większość żyjących teraz ludzi nie 
utożsamia obecnych Niemców z formacjami SS, ani 
Rosjan z  NKWD. Czy nie dość grzebania w historii, 
rozdrapywania starych ran?  Mamy dziś inne problemy. 
Chcemy żyć wygodnie i 
beztrosko. Było, minęło - powie 
młody człowiek. A jednak... 
   Wspominanie tragedii 
katyńskiej budzi refleksje, rodzi 
emocje, wywołuje skojarzenia. 
Gdy 13 kwietnia 1943 roku 
niemieckie radio podało o 
odkryciu masowych grobów w 
Katyniu, reakcja ZSRR była 
typowa. Natychmiast oskarżono 
Niemców o dokonanie zbrodni. 
Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania stanęły wówczas po 
stronie Związku Radzieckiego. 
Wybór mniejszego zła?, czy 
interes polityczny przedłożony 
przed sprawiedliwość i 
prawdę??? Przez cały okres 
powojenny, aż do 1989 roku, w 
Polsce na ten temat również nie 
mówiono. Był on skrzętnie 
zafałszowany. Ukrywanie na 
niewiele się zdało. Zbiorowa 
Pamięć Narodu nie szybko 
wymazuje poczucie ogromnej 
krzywdy i niesprawiedliwości. 
   Polska, ze względu na swoje geograficzne położenie, 
znalazła się pomiędzy dwoma największymi systemami 
totalitarnymi  XX wieku, faszyzmem i komunizmem. Ma 
wobec tego moralne prawo przypominania o krzywdach, 
jakie one wywołały. Młodym ludziom znane są dwa  filmy, 
które powstały w ostatnich latach: ,,Pianista” Romana 
Polańskiego i ,,Katyń” Andrzeja Wajdy. Oba 
przedstawiają losy obywateli polskich, żyjących w czasie 

II wojny światowej. Bohaterowie doświadczyli bólu, 
rozpaczy, tragedii, poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. 
Jednak świat zna  lepiej  sytuację tylko jednego z nich. 
Czy  losy ciemiężonych przez ten drugi system nie 
zasługują na uwagę opinii światowej? 
   Dzisiaj słowo  ,,Katyń” jest symboliczne i oznacza 
wszystkich wymordowanych przez Sowietów oficerów 
wojskowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych 
wziętych do niewoli, w sumie ponad 21 tys. osób. Sposób 

dokonania tej zbroni, strzałem w 
tył głowy, ideologiczne 
umotywowanie względami 
klasowymi, a faktycznie 
narodowymi oraz masowość  
uznawana jest  przez obecne 
państwo polskie za ludobójstwo. 
Rosja takiego statusu przyznać 
nie chce. 
   To, co wydarzyło się  przed 71 
laty nie jest legendą. To tragiczna 
karta polskiej historii. Relikwią 
jest więc dla wszystkich Polaków 
Cmentarz Wojenny w Katyniu. 
Godność człowieka, miłość 
Ojczyzny, honor, tolerancja i 
prawda nie znają granic, ani 
odrębności narodowej, ani też 
poczucia upływającego czasu. To 
najwyższe wartości i zawsze 
aktualne. Warto o tym mówić 
młodym ludziom, nie tylko 
Polakom. 
   Jan Paweł II powiedział: ,,To 
dramat tragicznej śmierci, który 
nie powinien ulec zapomnieniu”. 

Chęć upamiętnienia 70 rocznicy mordu w Katyniu i 
oddania hołdu pamięci  tym, którzy  wówczas zginęli stała 
się kolejną tragedią narodową. Katastrofa samolotu z 
Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i 95 innymi 
osobami pod Smoleńskiem zwróciła oczy całego świata 
na Katyń. Czy tak musiało się stać, aby to, co było przez 
lata ukrywane skoncentrowało na sobie uwagę? Odtąd 
zawsze mord w Katyniu i tragedia w Smoleńsku będą 
wspominane razem. 

 

Bernadetta Manturo 
wychowawczyni klasy VIII A 
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Katastrofa pod Smoleńskiem 
   
   10 kwietnia 2010 r. Samolot Tu – 154M 
wystartował z Warszawy o 7.45 rano w 
kierunku Smoleńska. Samolot miał status 
HEAD (informacja dla służb kontroli ruchu 
lotniczego, że na pokładzie znajduje się jedna z 
najważniejszych osób w państwie). Na 
pokładzie znajdował się Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego 
małżonka Maria oraz ostatni prezydent na 
uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski. Ponadto 
ministrowie i wiceministrowie, wysocy urzędnicy 
państwowi, marszałkowie Sejmu i Senatu, 
posłowie i senatorowie, najwyżsi dowódcy 
wszystkich rodzajów wojsk, duchowni trzech 
wyznań, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, 
oficerowie Biura Ochrony Rządu, załoga 
samolotu, wybitni Polacy, razem 96 osób. 
Delegacja z Prezydentem na czele leciała oddać hołd 
polskim oficerom, którzy 70 lat temu w Katyniu oddali 
swoje życie za ojczyznę. Zostali zamordowani strzałem w 
tył głowy. Zbrodnia ta w zamyśle komunistów nigdy nie 
miała ujrzeć światła dziennego.  
   10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.56 czasu polskiego w 
zamglonym lesie pod Smoleńskiem rozbił się polski 
samolot. Zginęli wszyscy pasażerowie i cała załoga. 
Wśród nich był także wujek mojej mamy, poseł Wiesław 

Woda. Współczesny świat takiej tragedii do tej pory nie 
oglądał. Od tej katastrofy upływa już rok i przyczyny tej 
tragedii do dzisiaj nie są do końca wyjaśnione. Tragedia 
dotknęła w pierwszej kolejności rodziny ofiar katastrofy. 
Kierujemy ku nim nasze wyrazy współczucia, modlitwy i 
słowa pociechy biorącej  się z wiary w Jezusa 
zmartwychwstałego. 
 

Hubert Myśliwiec - uczeń klasy VI B
 

------------------------------------------------------------------ 
 

9 kwietnia 2011 r. 
w naszym kościele 

miała miejsce uroczysta Msza św. 
w intencji poległych w Katyniu 

i ofiar prezydenckiego samolotu. 

Mszy św. przewodniczył 
ks. Adam Adamski 
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9 kwietnia 2011 r. 
 
 

Spotkanie rekolekcyjne 
nauczycieli 

z ks. Adamem 
Adamskim 

 
 
 

 
 

prezenty dla nauczycieli -  
- książki autorstwa 

ks. Adama Adamskiego 
z dedykacjami 

 

 
 
 

 
 
 
pani kierownik wręcza księdzu prezent – torbę  z logo naszej szkoły 
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MSZA PAPIESKA 
   30 kwietnia 2011 r. uroczystą Mszą św. 
uczciliśmy szóstą rocznicę śmierci i beatyfikację 
ukochanego Ojca Św. Jana Pawła II. Uczniowie 
naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i przybyli 
goście z wielkim skupieniem uczestniczyli w 
nabożeństwie. Flagi Papieskie, biało – żółte 
chusty, plakaty z wizerunkiem naszego Wielkiego 
Polaka podnisły rangę wydarzenia. Przygotowany 
przez młodzież montaż słowno – muzyczny 

pobudził  nas  do  refleksji,  wprowadził  
w zadumę i nie zabrakło też łez. 
Na zakończenie Mszy świętej wszyscy 

zebrani w kościele  zaśpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń Ojca Św. Jana Pawła II. 
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I znowu MATURA... 
   Tak, ponownie matura. Tym razem (30 kwietnia 

2011 r.) nasi maturzyści zmagali się z językiem 
polskim. Test gramatyczno - ortograficzny nie jest 
łatwą sprawą. Strach, obawa i nutka niepewności 

towarzyszyły naszym 
uczniom. 

Jednak wszystko 
możemy pokonać, 
dzięki wiadomościom, 
umiejętnościom, 
modlitwie oraz wsparciu 
rodziców i nauczycieli. 

 
 
ciąg dalszy nastąpi... 
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PARADA MAJOWA – 7 maja 2011 r. 
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DZIEŃ MATKI 
 

   14 maja 2011 r. był wyjątkowym dniem w 
naszej sobotniej szkole. Zaprosiliśmy swoje 
kochane mamy na herbatę. Przygotowaliśmy 
wiersze i piosenki na tę okazję. Podarowaliśmy 
mamom własnoręcznie wykonane prezenty. 
Na koniec zaśpiewaliśmy mamusiom „Sto lat”, 
wręczyliśmy im kwiaty i zaprosiliśmy je na 
wspólny słodki poczęstunek. 

uczniowie  klas O A i O B 
 
 
 

 

„W maju mama jest jak wiosna 
W maju mama jest jak kwiat…” 

 
 
 
 

„Mamo, 
mamo! 

 
 
 
 

Ja dla mamy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

jasne wielkie słonko mam...” 
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MATURA 
14 maja 2011 r. 

 
   To już ostatni egzamin, ale, w opinii 
większości, najtrudniejszy. Maturzyści 
musieli wykazać się nie tylko 
umiejętnością wysławiania się, kulturą 
osobistą,  ale przede wszystkim 
znajomością literatury polskiej. 
Wszyscy zdali maturę, ale emocje 
pozostaną długo w ich pamięci. 

 
 

 
 
 

To już koniec! MATURA za nami! 
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Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
   21 maja 2011 roku uroczystą Mszą świętą 
o godzinie 9.15 zakończyliśmy rok szkolny. 
Podziękowaliśmy za wszystko dyr. ks. 
Anrzejowi Maślejakowi, pani kierownik 
Barbarze Ignas, nauczycielom, katechetom, 
księżom a przede wszystkim rodzicom - za 
trud włożony w naukę i nasze wychowanie. 
To właśnie w tym dniu otrzymaliśmy 
świadectwa - dowód naszych osiągnięć i 
zachowania się w szkole. 
   Po Mszy św. rozpoczął się program 
artystyczny. Dzieci z „zerówki” - ubrane w 
piękne bordowe stroje - pożegnały 
uroczyście maturzystów, ofiarując im 
serduszka ozdobione rysunkami. Maturzyści 
- ubrani na biało - wręczyli dzieciom kredki, 

a także przekazali im klucz do naszej szkoły 
- symbol władzy i odpowiedzialności. 
Otwierając i zamykając nim szkołę, młodsi 
koledzy powinni pamiętać o tym, że teraz od 
nich będzie zależało funkcjonowanie 
naszego „Trójcowa”. Ósmoklasiści – w 
strojach niebieskich – pożegnali wierszami 
szkołę podstawową i obiecali godnie 
reprezentować liceum. Po Mszy św. 
młodzież wystąpiła z ciekawym programem 
artystycznym, który wywołał nie tylko 
śmiech, ale i wzruszenie. Przed prezentacją 
filmu pt. „Wspomnienia maturzystow” o 
wystąpienie poprosił dziadek naszej 
maturzystki Oli Ezlakowskiej. Okazało się, 
że dzień ten był rocznicą także Jego matury, 

która odbyłą się wiele lat temu. Po 
uroczystym spotkaniu w kościele uczniowie 
rozeszli się do klas, aby jeszcze przez 
chwilę pobyć ze swoimi koleżankami, 
kolegami i nauczycielami. 
 
 
   Wspominając to, co minęło - obiecujemy, 
że kolejny rok szkolny będzie dobry, a my 
zrobimy wszystko, aby Szkoła Trójcy 
Świętej była jedną z najlepszych szkół 
polonijnych w Chicago. 
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uczniowie klasy maturalnej 

i uczniowie zerówek 
 
 
 
 

uczniowie klasy V A, 
w towarzystwie wychowawczyni – 

- pani Barbary Woskowskiej 
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Wspomnienia maturzystów 

 

 
 

 
 



 28 

„Czas jest bramą, przez którą przyszłość 
odchodzi w przeszłość." 

- Leonardo da Vinci 
 

   Patrząc na nasze fotografie, zastanawiamy się - kiedy to było? Wydaje się to wszystko nie 
tak dawno, kiedy śpiewaliśmy przedszkolne piosenki, a później wraz z panią ustawialiśmy 
się do świątecznych zdjęć. Białe komunijne stroje, odświętny nastrój i kolejne lata 
zatrzymane na fotografii. Niektórzy z nas tańczyli w „Lajkoniku", inni interesowali się 
sportem lub czytali dużo książek. Pamiętamy wszystkich, nawet tych, którzy byli z nami 
tylko jeden rok. Bo czy można zapomnieć koleżanki i kolegów, z którymi było tak wesoło? A 
później ukończyliśmy ósmą klasę. Nie każdy z nas chciał lub mogł spotkać sie w liceum. 
Dojrzalsi, bardziej odpowiedzialni za swoje czyny i słowa - przeszliśmy trzy lata LO. Razem 
świętowaliśmy Wigilie, uczestniczyliśmy w odczytach i wykładach, sluchaliśmy polskich 
pieśni i poznawaliśmy nasze tradycje, język i kulturę. Jeżeli „czas jest bramą" to my jedną 
szkolną bramę zdołaliśmy przejść szczęśliwie. 
 

____________________________________________________________ 
 

Msza św. graduacyjna 
22 maja 2011 r. godz. 15.00 

kościół St. Mary of the Angels w Chicago 
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