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MATURA z geografii
11 lutego 2012 r.

11 lutego 2012 r. uczniowie klasy III liceum
przystąpili do ustnego gzaminu z geografii. Był to
szczególny
dzień w życiu
maturzystów i ich rodziców. Wszystkim towarzyszyły
emocje. Z twarzy uczniów można było wyczytać niepokój,
zdenerwowanie, obawę, ale też spokój i pewność siebie.
Egzamin rozpoczął się wspólną modlitwą, a następnie
maturzyści wylosowali numerki wskazujące na kolejność
zdawania egzaminu. Matura trwała kilka godzin i
zakończyła się ujawnieniem wyników i pamiątkowymi
zdjęciami. Uczniowie wykazali się wielką wiedzą i
przedstawili ciekawe historie rodzinne.

DROGA
KRZYŻOWA
17 marca 2012 r.

17 marca 2012 r. uczniowie, nauczyciele,
katecheci i rodzice uczestniczyli w drodze
krzyżowej. Uczniowie przygotowali niesamowitą
inscenizację obrazującą cierpienie Pana Jezusa.
Było to szczególne spotkanie, które pozwoliło
nam głębiej przeżyć ostatnią drogę i śmierć
Jezusa Chrystusa.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
24 marca 2012 r. miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne
rekolekcje poprowadził ks. Tomasz Kostecki – prefekt szkół
ponadgimnazjalnych w Siedlcach.
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w nauce rekolekcyjnej i we
Mszy św. o godz. 11.30. Mieli
również okazję do skorzystania z
sakramentu
pojednania.
Ksiądz
rekolekcjonista
poświęcił także swój
czas nauczycielom i
katechetom.
Spotkanie odbyło się
o godz. 13.00.

BANKIET–

22 kwietnia 2012 r.

22 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Jubileusz 20-lecia Polskiej
Szkoły im. Trójcy Świętej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o
godzinie 16.00, której przewodniczył Prowincjał ks. Paweł Bandurski
– były proboszcz Parafii Św. Trójcy i poprzedni dyrektor szkoły. W
trakcie nabożeństwa dziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski, którymi
nas obdarzył w ciągu 20 lat działalności szkoły i ponownie
powierzyliśmy Mu szkołę, uczniów, ich rodziców, nauczycieli,
katechetów, przyjaciół i dobroczyńców. Ks. Prowincjał wygłosił
kazanie, w którym przedstawił historię szkoły, podzielił się z nami
wspomnieniami i złożył życzenia wszystkim tworzącym szkolną
rodzinę.
Po Mszy Św. w sali pod kościołem celebrowaliśmy 20-lecie
szkoły. Na bankiecie, który prowadziła pani Bernadetta Manturo, byli
obecni: dyr. Ks. Andrzej Maślejak, kierownik – pani Barbara Ignas,
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, członkowie Komitetu
Rodzicielskiego z panem Robertem Wasilewskim na czele,
absolwenci

szkoły,

księża,

siostry

zakonne,

dyrektorzy

i

przedstawiciele szkół polonijnych. Swoją obecnością zaszczycili nas
także Vice Konsul do Spraw Współpracy z Polonią – pan Konrad
Zieliński i przedstawiciele Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w
Ameryce – z panią Marią Piątek na czele.
W trakcie bankietu nie zabrakło części artystycznej, występu ZPiT
„Lajkonik” działającego przy parafii, smacznego obiadu, cichej aukcji
na

rzecz

„Trójcowa”,

jak

również ciepłych
słów

ze

strony

zaproszonych

miłych

gości.

Do

wszystkich

zgromadzonych zwrócili się: dyrektor i pani kierownik szkoły,
przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego. Słowa uznania i gorące
życzenia otrzymaliśmy również od Vice Konsula i przedstawicielki
Zrzeszenia – pani Marii Piątek.

Największą atrakcją wieczoru był niezapomniany występ
uczniów szkoły. Nasi podopieczni wykazali się mistrzostwem
w recytacji, śpiewie, grze aktorskiej, poczuciu humoru. W
przygotowanie części artystycznej ogrom pracy włożyły panie
nauczycielki, które, oprócz zajęć lekcyjnych, przez wiele
tygodni spotykały się z uczniami na próbach. Panie: Anetta
Wesołowska, Maria Jurczyk, Krystyna Nestir to autorki
przedstawienia,
Gratulujemy pomysłów i zaangażowania w spektakl, który z
pewnością odniósł sukces.
W czasie części artystycznej został zaprezentowany jeden z
wierszy, które powstały w związku z Jubileuszem 20-lecia szkoły.
Napisała go uczennica klasy IV - Ola Bigos z pomocą rodziców.

NASZA SZKOŁA
Nasza szkoła mili moi
Przy Trójcowie sobie stoi
Od dwudziestu lat z radością
Drzwi otwiera swoim gościom.
Wita młodzież oraz dzieci
Chcąc umysły ich rozświecić
I gromadzi wszystkich tych, co przecież
Pragną wiedzieć coś o świecie.
Polski język i zwyczaje
Bliskie sercu się wydają
Gdy z zapałem przekazane
Co sobotę - na odmianę.
Pedagodzy, katecheci
Spece od malutkich dzieci
Sztab fachowców tu się trudzi
By wychować nas na ludzi.
Więc życzymy w dniu Jubileuszu
Sił do pracy, animuszu
Niech Trójcowo się nie zmienia
Z troską kształci pokolenia.

reżyserki

i

wspaniali

pedagodzy.

Jubileusz szkoły to czas, aby w szczególny sposób podziękować zasłużonym nauczycielom. Pan Konrad Zieliński – Vice
Konsul odznaczył krzyżami Komisji Edukacji Narodowej dziewięć naszych nauczycielek. Krzyże otrzymały panie: Barbara
Mizak, Teresa Michalka, Maria Jurczyk, Alicja Halaburda, Elżbieta Batura, Bernadetta Manturo, Krystyna Nestir,
Anna Obartuch, Maria Zborek. Natomiast panie: Elżbieta Wolicki, Maria Baran, Marta Poświątna, Anetta Wesołowska,
Irena Olejniczak otrzymały dyplomy od konsulatu.

Na
zakończenie bankietu wszyscy nauczyciele zaśpiewali hymn
szkoły, który powstał specjalnie na okoliczność jubileuszu.
Autorką tekstu jest pani Anna Groniecka, a muzykę do hymnu skomponowała pani Roma Najderska. Matką chrzestną
hymnu Polskiej Szkoły
im.

Trójcy

Świętej została
pani

Anetta

Wesołowska.

HYMN SZKOŁY
UCZMY SIĘ KOCHAĆ OJCZYZNĘ,
JEJ JĘZYK HISTORIĘ, KULTURĘ.
W SOBOTNIE PORANKI Z ZAPAŁEM,
JAK ORŁY WZNOŚMY SIĘ W GÓRĘ.
RADOŚNIE ROZWIŃMY SZTANDARY,
OTWÓRZMY SWE SERCA I DŁONIE,
NIE WSTYDŹMY SIĘ BOGA I WIARY
NIECH DUCH POLSKOŚCI W NAS PŁONIE.
REF.
O BOŻE NASZ W TRÓJCY JEDYNY
BŁOGOSŁAW SZKOLE I NAM,
W OPIECE MIEJ NASZE RODZINY
I SERCA MĄDRE NAM DAJ
NAUKĄ I PRACĄ WYTRWAŁĄ
BUDUJMY SWĄ PRZYSZŁOŚĆ - NASZ LOS.
NIE BÓJMY SIĘ KOCHAĆ I SŁUŻYĆ
O USŁYSZ MARYJO NASZ GŁOS.
BO TAM NAD WISŁĄ I ODRĄ
JEST NASZYCH PRZODKÓW DOM
MARYJA KRÓLOWA POLSKI
NA JASNEJ GÓRZE MA TRON.

JĘZYK POLSKI - MATURA PISEMNA (28.04.2012 r.)
Uczniowie klasy III liceum ponownie przystąpili do egzaminu, tym razem pisemnego z języka
polskiego. Niektórzy uczniowie napisali test w ciągu godziny, inni spędzili nad nim około 90 minut, a
część uczniów potrzebowała około dwóch godzin. Po egzaminie emocje nieco opadły i wszyscy wrócili
do normanych zajęć.
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PARADA MAJOWA

– 5 maja 2012 r.

5 maja 2012 r. uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły, jak co roku, uczestniczyli w paradzie
majowej. Nie zabrakło dobrej zabawy i wspaniałych
wrażeń.

MATURA USTNA z języka polskiego

12 maja 2012 r. uczniowie klasy
maturalnej
ponownie
podeszli
do
egzaminu, tym razem ustnego. Był to
najtrudniejszy egzamin. Maturzyści
musieli
opanować
wiadomości
z
literatury polskiej, a oprócz tego
wykazać się umiejętnością posługiwania
się językiem polskim w mowie. Emocje
dały o sobie znać. Nie obyło się bez
nerwów, strachu, zdenerwowania i łez.

OCZEKIWANIE
NA WYNIKI
EGZAMINU

I PO MATURZE...

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2011/2012
19 maja 2012 roku zakończyliśmy 20 - ty
rok nauki w Polskiej Szkole im. Trójcy
Świętej. Młodzież, dyrekcja, nauczyciele,
księża, zakonnice, pracownicy szkoły oraz
rodzice uczestniczyli we Mszy świętej
odprawianej w naszej intencji. Po mszy
odbyła się część artystyczna, w której brali
udział uczniowie klasy maturalnej, klasy
ósmej oraz zerówki. Najmłodsi, ubrani w
czerwone stroje, wręczyli maturzystom
medale, a najstarsi, w białych strojach,
wręczyli zerówce upominki oraz klucz
symbolizujący władzę w szkole. Przedstawiciele klasy ósmej - w strojach niebieskich - po recytacji
wierszy, w imieniu wszystkich uczniów podziękowali za trud i pracę włożoną w naukę i wychowanie. Na
zakończenie uroczystości uczniowie klasy
maturalnej, na tle muzyki wyświetlili zdjęcia
obrazujące ich lata nauki, ale także czas
przygotowań przed maturą, Studniówkę,
matury ustne i pisemną. Po zakończeniu
prezentacji wszyscy uczniowie rozeszli się do
swoich klas, aby tam otrzymać świadectwa,
upominki oraz nagrody książkowe. I tak
zakończyliśmy 20 rok nauki w Polskiej
Szkole im. Trójcy Świętej.
Życzymy wszystkim dobrych, spokojnych, bezpiecznych i radosnych
wakacji. Niech czas poświęcony na odpoczynek będzie dobrze
wykorzystany, a
uczniowie niech
wrócą do szkoły
pełni

zapału i chęci
do zdobywania
nowej wiedzy.

ŻEGNAJ
SZKOŁO!

MSZA ŚW. GRADUACYJNA
20 maja 2012 r. o godz. 14.30 w Bazylice Św.
Jacka w Chicago odbyła się uroczysta Msza św.
graduacyjna. Uczestniczyli w niej absolwenci
wszystkich szkół polonijnych z okręgu chicagowskiego,
nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście.

GRATULUJEMY
NASZYM
ABSOLWENTOM!

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

PIKNIK PARAFIALNY
niedziela,
17 czerwca
2012 r.

JUBILEUSZ
20 –LECIA
POLSKIEJ
SZKOŁY
im. TRÓJCY
ŚWIĘTEJ

Jubileusz 20-lecia Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej
w Chicago

Chicago, 22 kwietnia 2012 r.

Szanowni Państwo!
W polonijnym środowisku niemalże na co dzień słyszy się, że ktoś obchodzi jakiś jubileusz. Słowo „jubileusz” kojarzy się z
występem, koncertem, bankietem, Mszą Świętą. Niektórzy nawet mogą czuć się tym ciągłym świętowaniem znużeni.
Dlatego warto zastanowić się czym jest jubileusz i dlaczego go obchodzimy.
W aglomeracji chicagowskiej istnieje około 40 polskich szkół sobotnich. Wszystkie one
tworzone są przez polskich emigrantów – ludzi, których ja określam jako DZIWNYCH.
Tak, emigrant to dziwny człowiek. Opuszcza swój kraj, rodzinę, szkołę, pracę, dom,
przyjaciół. Jedzie w świat szukać sprawiedliwości, pieniędzy, lepszego jutra i kiedy już to
osiąga w mniejszym czy większym stopniu, nagle ogarnia go nostalgia, tęsknota, czuje
się pusty i samotny w tym pięknym lepszym świecie. Kiedy zakłada rodzinę, sytuacja nie
staje się łatwiejsza. Przychodzą na świat dzieci i nasz emigrant szuka polskiego
przedszkola, a potem polskiej szkoły. Chyba po prostu po to, żeby było w życiu lżej. Czuje
niepohamowną potrzebę rozmowy ze swoim dzieckiem w ojczystym języku, podzielenia
się z nim tradycją i kulturą, swoim pochodzeniem. To wszystko jest bardzo logiczne.
Żadna istota nie może żyć bez korzeni. I zaczyna się…. sobota za sobotą, walka z dziećmi, zadania domowe, plakaty,
wierszyki, lektury czytane i tłumaczone z polskiego na nasze, wyścig z czasem, często rozterka w sercu czy to wszytko ma
sens. Kiedy przychodzi czas zdawania matury i słyszy się z ust młodego Amerykanina polskiego pochodzenia, że jest
dumny ze swojego dziadka, który by partyzantem, żołnierzem i zginął w obronie Ojczyzny, i że warto było chodzić do
polskiej szkoły, żeby sobie zdać sprawę, że moja rodzina miała i ma swój udział w historii Polski - to wtedy wszystkie
rozterki i zwątpienia ulatują w powietrze. Jak więc nie świętować jubileuszu powstania szkoły, kiedy za nim, kryje się tyle
ludzkich historii, tyle poświęcenia, zmęczenia, zatroskania. Dla mnie dzisiejsze święto jest naprawdę wielkie i w moim sercu
gości ogromna wdzięczność. Wdzięczność Panu Bogu za to, że nam błogosławi, dodaje sił. Wdzięczność parafii Świętej
Trójcy, że jest dla szkoły domem. Moja wdzięczność ogarnia wszystkich Państwa, którzy szkołę tworzą i wspierają. Pragnę
podziękować wszystkim, którzy zapisują do niej swoje dzieci. Dziękuję tym, którzy pracują dla niej za niewielkie
wynagrodzenie, dzieląc sie swoim wykształceniem i czasem. Dziękuję za każdą lekcję, radę pedagogiczną, nieprzespaną
noc, za każdą próbę, akademię, dekorację, za każde przygotowane nabożeństwo, za każdy sprawdzony i poprawiony tekst,
za każdy stres. Dziękuję nauczycielom i katechetom. Dziękuję za każde rekolekcje, sakramenty, nabożeństwa i Msze
Święte. Dziękuję wszystkim księżom i siostrom, którzy nam posługiwali i posługują. Dziękuję tym, którzy społecznie szkołą
zarządzali i zarządzają, spędzając niezliczoną ilość godzin na zebraniach i pracy fizycznej. Dziękuję za ich bezinteresowne,
radosne zaangażowanie. Dziękuję tym, którzy na telefon, przyjeżdzają z dalekich przedmieść, aby przenieść krzesła czy

stoły ze szkoły do kościoła a potem odwrotnie, dziękuje za każdy ugotowany, a potem kupiony obiad, dziękuję za każde
wymienione okno, za każdą pomalowaną w naszym 100-letnim budynku ścianę i wycyklinowaną podłogę, zamontowaną
tablicę, powieszony obrazek, dziękuję za bezinteresownie zbudowaną i ciągle tworzoną stronę internetową, dziękuję za
wszystkie przywiezione do szkolnego sklepiku pączki, za każdą kawę i każdy grosz, który sklepik przyniósł szkole, dziękuję
za każde dobre słowo wypowiedziane na korytarzu czy przez telefon, czy internet. Dziękuję wszystkim, którzy dzielą się
swoimi współmażonkami i wiele razy sami dźwigają ciężar domowych obowiązków. Dziękuję za słowo mądrej krytyki, które
spowodowało działanie ku lepszemu. Dziękuję tym, którzy z okazji dwudziestolecia szkoły podzielili się swoim ciężko
zarobionym groszem, a także sponsorom, naszym kochanym uczniom i absolwentom. Dziękuję za wspólne świętowanie.
Proszę Państwa, jubileusze warto obchodzić, jubileusze trzeba obchodzić. Jubileusz to nie świętowanie czegoś
abstrakcyjnego, nie świętowanie budynku. Jubileusz to świętowanie CZŁOWIEKA. Jubileusz Polskiej Szkoły to świętowanie
Emigranta, świętowanie człowieka samotnego, zmęczonego, udręczonego, człowieka o wielkim sercu, przepełnionym
miłością do dziecka, do rodziny, do dwóch Ojczyzn i do Boga.
Z jubileuszowym pozdrowieniem,
Barbara Ignas - kierownik szkoły

HISTORIA SZKOŁY W SKRÓCIE
Polska Szkoła im. Trójcy Świętej funkcjonuje od 1992 r. Została utworzona pod patronatem Polskiej Misji
Duszpasterskiej. Do głównych obowiązków wychowawców należą:
•

nauczanie

języka

polskiego,

geografii i historii Polski oraz nauczanie
wiary zgodnie z Magisterium Kościoła
Katolickiego;
•

nauczanie

i

wychowanie

w

duchu wiary i patriotyzmu oraz wysoko
rozumianej moralności i kultury osobistej;
•

wzbudzenie w młodym człowieku

miłości i szacunku do samego siebie,
drugiego człowieka oraz otaczającego go
świata.

kartka z kroniki szkoły

Pierwszym dyrektorem szkoły był ś.p. ks. Władysław Gowin, jego następcą – ks. Paweł Bandurski, a obecnie
przewodniczy szkole ks. Andrzej Maślejak. Kierownictwo szkoły zostało powierzone osobom świeckim. W chwili obecnej
funkcję kierownika pełni pani Barbara Ignas, a jej poprzedniczkami były panie: Danuta Padowska (1992 – 1993) i
Małgorzata Kusiak (1993 – 2009).
W szkole funkcjonują nie tylko oddziały klas przedszkolnych i szkoły podstawowej, ale także kształcimy uczniów w
trzyletnim liceum, gdzie nauka kończy się egzaminem maturalnym z geografii i języka polskiego.
Życie szkoły wzbogacają i ożywiają liczne wdarzenia, a niektóre z nich stały się tradycją, np. ślubowanie uczniów klas
pierwszych, szkolna i klasowa wigilia, jasełka, akademie z
okazji

rocznic

narodowych,

Dnia

Matki.

Od

lat

uczestniczymy w Paradzie 3 Maja i bawimy się wspólnie
na parafialnym pikniku. Nauczyciele prowadzą kronikę
szkolną, redagują gazetkę – „Echo Szkolne”. Tradycyjnie
każdego roku przygotowują smaczny obiad dla uczniów i
ich rodzin oraz gości naszej parafii, z czego dochód
przeznaczony jest na rzecz szkoły. Oprócz szkolnych zajęć
organizujemy

spotkania

pozalekcyjne,

np.

koło

matematyczne, zawody sportowe. Przy Parafii Świętej Trójcy działa również Zespół Pieśni i Tańca „Lajkonik” pod
kierunkiem pani Haliny Misterki. 95% członków zespołu to uczniowie naszej szkoły.
W funkcjonowanie szkoły bardzo zaangażowani są też rodzice. Pełnią dyżury, prowadzą sklepik, stronę internetową. Z ich
inicjatywy co roku odwiedza uczniów Św. Mikołaj.
Nasza szkoła uczy, bawi i wychowuje. Zależy nam na dobru naszych podopiecznych. Cieszymy się ze wszystkich
osiągnięć uczniów i traktujemy ich
jak przyjaciół. Polska Szkoła im.
Trójcy Świętej jest ich drugim
domem.
Bez wahania możemy powiedzieć
słowami
Pawła

Błogosławionego
II,

że

na

Jana

Trójcowie

„Patriotyzm oznacza umiłowanie
historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu

ojczystego.

Jest

to

miłość, która obejmuje również
dzieła

rodaków

i

owoce

ich

geniuszu”. („Pamięć i tożsamość”).

A teraz trochę szczegółów...


W październiku 1992 r. w nowopowstałej szkole podjęło naukę 70
uczniów w sześciu oddziałach klasowych i jednej grupie
przedszkolnej. Obok języka polskiego, geografii i historii odbywały
się także zajęcia z religii. Dyrektorem szkoły był ks. Władysław
Gowin, kierownikiem – pani Danuta Padowska, a lekcje prowadziło
czterech nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach kółka
tanecznego prowadzonego przez panią Ewę i pana Marka Kuś.
Ważnym wydarzeniem pierwszego roku istnienia naszej szkoły było
wystawienie „Jasełek”, w których przygotowanie byli zaangażowani
wszyscy uczniowie szkoły.
kartka z pierwszej kroniki



Rok szkolny 1993/1994 to drugi rok
działalności szkoły. Liczba uczniów
wzrosła do 150 i powstały dwie grupy
przedszkolne.

Kierownikiem

szkoły

została pani Małgorzata Kusiak. Z
dziećmi pracowało sześciu nauczycieli,
a już rok później – czternastu.
W 1993 r. również pojawił

się

pierwszy numer gazetki szkolnej pt.
„Echo Szkolne”.
dwa pierwsze numery gazetki szkolnej
 W 1997 roku został poświęcony sztandar
szkoły, który zaprojektowała uczennica Magdalena
Walczak.

zdjęcie z kroniki szkoły



W roku szk. 1998/1999 pod kierunkiem pani Małgorzaty Kot trzynastu absolwentów przygotowało się do
pierwszego w historii szkoły egzaminu dojrzałości. Od tego czasu co roku w naszej szkole najstarsi uczniowie
zdają maturę. W 2003 r. szkołę opuściło 22
absolwentów, w 2006 r. – 21 maturzystów, rok
później – 32, w 2008 r. - 23, w 2011 r. –
dziewiętnastu, a w 2012 r. do matury
przystąpiło dwudziestu uczniów. Cieszymy się
z faktu, że większość uczniów nie kończy
swojej edukacji na szkole podstawowej, ale
śmiało pokonuje trudności w liceum.
na zdjęciu: pani Małgorzata Kot z pierwszymi
w historii szkoły maturzystami –

1999 r.



W 2003 r. Polska Szkoła im. Trójcy Świętej była organizatorem Studniówki.



W roku szk. 2006/2007 w szkole pracowało 40 nauczycieli i katechetów, którzy pod opieką mieli 600 uczniów.



W roku szk. 2007/2008 pani Alicja Nawara zorganizowała konkurs dla szkół polonijnych dotyczący zabytków
UNESCO. Nasza szkoła odniosła sukces. Uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce.
 W roku szk. 2010/2011 na Pikniku
Parafialnym nauczycielki z naszej szkoły, oprócz
przygotowania i prowadzenia gier i zabaw dla
dzieci, zaprezentowały dla wszystkich zebranych
niezapomniany spektakl pt. „Czerwony Kapturek”.
Przedstawienie wywołało zachwyt nie tylko dzieci,
ale także dorosłych.
na zdjęciu:
nauczycielki z Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej
na czele z panią kierownik – Barbarą Ignas



Obecnie w szkole pracuje 23 pedagogów, 9 katechetów. Kształcimy 395 podopiecznych, począwszy od grupy
przedszkolnej (3-latki), a kończąc na maturzystach (klasa III liceum).



Nauczyciele najdłużej pracujący w szkole: Barbara Mizak, Teresa Michalka, Maria Jurczyk, Alicja
Halaburda, Elżbieta Batura, Bernadetta Manturo, Krystyna Nestir, Anna Obartuch, Maria Zborek.



Polska Szkoła im. Trójcy Świętej wychowała wielu wspaniałych młodych ludzi. Wielu z nich utrzymuje kontakt z
nauczycielami i chętnie odwiedzają szkołę i swoich wychowawców. Jedna z absolwentek – Patrycja Cyran weszła do naszych szeregów i z wielkim oddaniem uczy najmłodsze dzieci z Trójcowa.

 W historii naszej szkoły

zapisały

się

uczennice, które swoją inteligencją, kulturą i wdziękiem
zdobyły tytuł KRÓLOWEJ PARADY i z wielką dumą
reprezentowały Trójcowo na Paradzie 3 Maja. Monika
Ignas (2008 r.), Arletta Gromek (2012 r.). Nasza
uczennica - Justyna Milewska - zdobyła tytuł drugiej
damy dworu (2008 r.).
na zdjęciu: Arletta Gromek (królowa parady)
z wychowawczynią panią Anettą Wesołowską
na zdjęciu: Monika Ignas (królowa parady)
i Justyna Milewska (druga dama dworu)



Polska Szkoła im. Trójcy Świętej zanotowała odwiedziny wielu wybitnych osobistości. Mury Trójcowa
przekroczyli m.in. abp Szczepan Wesoły, bp Tadeusz Pieronek, abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski Kardynał
Józef Glemp, pani E. Płażyńska – żona marszałka Sejmu RP, Marian Krzaklewski – przewodniczący Związków
Zawodowych „Solidarność”.
na zdjęciach:
z lewej:
arcybiskup
Szczepan Wesoły
(1995 r.)
z prawej:
arcybiskup
Józef Kowalczyk
(1999 r.)

na zdjęciu: Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, Małgorzata Kusiak – kierownik szkoły,
ks. Władysław Gowin – dyrektor szkoły, nauczyciele i rodzice (1998 r.)

ks. biskup Tadeusz Pieronek (rok szk. 1997/1998)
(kartka z kroniki szkolnej)

Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia... i wspomnienia
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

rok szk.
1996/1997
(kartka z kroniki
szkolnej)

rok szk.
1997/1998
(kartka
z kroniki
szkolnej)
rok szk. 1998/1999 (kartka z kroniki szkolnej)

↓ na zdjęciu: pani Maria Baran z wychowankami

na zdjęciu: ks. Tadeusz Baniewski, pani Barbara Ignas – kierownik
szkoły, pan Robert Wasilewski – Przewodniczący Komitetu
Rodzicielskiego, pani Marta Poświątna - wychowawczyni klasy I A
i uczniowie.

AKADEMIA - 11 listopada - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
listopad’ 2010

listopad’ 2007

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA I DZIEŃ MARCHEWKI - 2010 r.

na zdjęciach:
uczniowie
klasy 0 A
(wychowawczyni
- pani Krystyna
Nestir)

OBIAD PARAFIALNY

na zdjęciach: nauczycielki z Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej przygotowujące obiad –

listopad’2010

na zdjęciach: nauczycielki z Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej w trakcie przygotowywania obiadu -

JASEŁKA, WIGILIA SZKOLNA I KLASOWA
↓ 1993 r.

1994 r. →

2010 r.

→

←

1995 r.

listopad’ 2011

↓ na zdjęciu: pani Aldona Korpacz z uczniami klasy II liceum

2010 r.

↔

↑ na zdjęciu: pani Teresa Michalka
z uczniami klasy III liceum

na zdjęciu: pani Aneta Szewc, s. Renata Bochenek,
uczniowie klasy III A i rodzice. –

2011 r.

na zdjęciu: grono pedagogiczne Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej

ZABAWA ZIMOWA

Wigilia, 17 grudnia 2011 r.

29 stycznia 1995 r.

29 stycznia 2011 r.

28 stycznia 2012 r.

na zdjęciu: pani Ewa Jeleśniańska z uczniami

14 stycznia 2012 r.

na zdjęciu:
pani Aneta Szewc w roli Klementyny i rozbawieni uczniowie

14 stycznia 2012 r.

STUDNIÓWKA

↓ na zdjęciu:
pani Teresa Michalka – wychowawczyni klasy maturalnej,
ks. Władysław Gowin, pani Małgorzata Kusiak – kierownik szkoły
i uczniowie –

↑na zdjęciu: pani Małgorzata Kot z pierwszą klasą maturalną –

1999 r.

2002 r.

na zdjęciu: pani Małgorzata Kot z uczniami -

2003 r.
↑ na zdjęciu:
pani Teresa Michalka – wychowawczyni klasy maturalnej,
ks. Robert Nalepka, pani Barbara Ignas – kierownik szkoły
i maturzyści –

2011 r.

na zdjęciu:
pani Aldona Korpacz – wychowawczyni klasy maturalnej,
pani Barbara Ignas – kierownik szkoły,
pani Barbara Szaciłowska i uczniowie klasy III liceum –

2012 r.

PARADA MAJOWA

2000 r.

(kartka z kroniki
szkolnej)

1999 r. (kartka z kroniki szkolnej)

←

na zdjęciu: pani Maria Baran, pani Barbara Kalinowska,
pani Małgorzata Kusiak – kierownik szkoły,
ks. Paweł Bandurski – proboszcz Parafii Św. Trójcy i dyrektor szkoły

2006 r.

2011 r.

↓na zdjęciu: pani Elżbieta Wolicki, Róża Ignas, pani Barbara Ignas,
pani Maria Baran, pani Monika Popielarz, pani Agnieszka Gwiazda,
pani Małgorzata Narkiewicz

na zdjęciu: pani Teresa Michalka z uczennicami klasy maturalnej

5 maja 2012 r.
na zdjęciu: pani Maria Baran, pani Elżbieta Batura,
pani Aldona Korpacz, pani Elżbieta Burgiel,
pani Bernadetta Manturo, pani Maria Jurczyk

na zdjęciu: pani Aldona Korpacz z maturzystami

DZIEŃ MATKI
1993 r.

1994 r.

1996 r.
2011 r.

KONKURS RECYTATORSKI

↓ XIII Konkurs Recytatorski (kartka z kroniki szkolnej)
Marzec’

2003

(kartka z
kroniki
szkolnej)

XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

na zdjęciu: pani Krystyna Grząsko – członek jury
i uczestnicy konkursu
na zdjęciu: pani Anetta Wesołowska, pani Bernadetta Manturo,
pani Anna Obartuch, pani Irena Olejniczak, pani Aneta Szewc,
pani Ewa Jeleśniańska, pani Maria Baran

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
← na zdjęciu:
pani Małgorzata Kot z uczniami klasy VIII,
ks. Władysław Gowin, ks. J. Nowacki

1995 r.

na zdjęciu: pani Anetta Wesołowska z maturzystami

maj’2007

na zdjęciu: maturzyści i uczniowie zerówki

2011 r.

na zdjęciu: pani Bernadetta Manturo z wychowankami

2010 r.

na zdjęciu:
pani Krystyna Nestir,
pan Robert Wasilewski,
pani Aldona Korpacz
ks. Andrzej Maślejak,
absolwenci szkoły,
uczniowie ósmej klasy,
uczniowie zerówki

19 maja 2012 r.

na zdjęciu:
pani Barbara Woskowski
z uczniami klasy VI A

19 maja 2012 r.

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”
Stefan Wyszyński
Jubileusz 20-lecia istnienia Polskiej Szkoły im. Trójcy Świętej jest okazją dla nas wszystkich do radości. Do radości, że są
ludzie, którzy potrafią z miłości do Ojczyzny nie tylko dobrze żyć, ale również poznawać tradycje i wiarę, uczyć się języka
polskiego, historii i geografii w sobotnie poranki i żmudne wieczory w ciągu tygodnia wypełnionego życiem, pracą i nauką
dla drugiej ojczyzny - tej, w której żyjemy. Wartość takiego miłowania jest tym większa, iż uczniowie, rodzice i nauczyciele
czynią to wszystko dla swojej ojczyzny z bardzo daleka, bo przecież zza oceanu. Życie emigranta niełatwym jest przecież
chlebem, często połykanym w pośpiechu, a czasami przez łzy. Tym większa radość, że to już 20 lat trwamy na posterunku.
Niech radość jubileuszowa towarzyszy na co dzień wszystkim, którzy tworzą naszą szkołę i każdą polską szkołę na
emigracji. Niech każda kolejna sobota, piątek czy niedziela będzie wytrwałą pracą i nauką, a każde świadectwo, egzamin
maturalny, pięknie wyrecytowany wiersz czy przeczytany list od babci wyciska łzy szczęścia. Niech ręce przyjaciół i
sponsorów wyciągają się hojnie. Niech wszystkim tworzącym naszą i wszystkie polskie szkoły na obczyźnie towarzyszy
zgoda i zrozumienie, a Polska niech będzie z nas dumna.
Uczniom, Pedagogom i Rodzicom z najlepszymi życzeniami,
Barbara Ignas - kierownik szkoły
-----------------------------------------------------------------------------------------

DEKALOG EMIGRACJI
WSKAZANIA

BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II DLA POLAKÓW NA ŚWIECIE
1. Nie zapominaj, że najwyższym dobrem jest Bóg i bez Niego nie zrozumiesz samego siebie i nie odnajdziesz
sensu życia.
2. Nie zapieraj się imienia swojego narodu ani jego historycznych doświadczeń, bo są to jego własne
korzenie, jego mądrość, choćby gorzka, jego powód do dumy.
3. Pamiętaj o tym, że gdziekolwiek rzucą cię losy, zawsze masz prawo, aż po kres dni twoich, pozostać
członkiem swej narodowej rodziny.
4. W najgorszych nawet okolicznościach, zmieniając środowisko, obywatelstwo, nie wypieraj się nigdy wiary
i tradycji twych przodków, jeśli chcesz, by twoi nowi bracia i twoje dzieci nie wyparły się ciebie. Rodzino,
stań się tak jak wielki Kościół nauczycielem i matką.
5. Szanuj swój naród, pomnażaj jego dobre imię i nie dozwól, aby było nadużywane dla politycznych,
nacjonalistycznych czy jakichkolwiek innych celów.
6. Nie dozwól, aby twoja rodzina, naród, był przez kogokolwiek okradany, lżony, niesłusznie oczerniany.
7. Nie wywyższaj siebie i swojego narodu ponad jego rzeczywiste zasługi i ponad narody inne; raczej pokaż
innym to, co w twoim narodzie jest najlepsze.
8. Ucz się od innych narodów dobrego, ale nie powtarzaj ich błędów.
9. Pamiętaj, że mieć rodzinę – naród – jest to wielki przywilej wynikający z przyrodzonego prawa człowieka,
ale i nie zapominaj o tym, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
10. Pamiętaj, że jesteś dzieckiem narodu, którego Matką i Królową jest Bogurodzica Maryja, „dana jako
pomoc ku obronie”. Powtarzaj często modlitwę serc polskich: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
http://ide.chrystusowcy.pl/images/stories/dokumenty/Dekalog%20Emigracji.pdf

Polska Szkoła Sobotnia
im. Trójcy Świętej
1118 N Noble Street
Chicago, IL 60642
www.szkolanatrojcowie.com
Kierownik (312) 292-9901
email: kierownik@szkolanatrojcowie.com
Sekretariat (312) 292-9902
email: sekretariat@szkolanatrojcowie.com
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