SPOTKANIE PREZYDENTA RP
ANDRZEJA DUDY
ZE SZKOŁAMI POLONIJNYMI W CHICAGO

W sobotę 19 maja 2018 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda przybyli do
Chicago na spotkanie z Polonią amerykańską.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Parku Millennium, z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, Pan Prezydent wyróżnił 52 polskie szkoły z Chicago i okolic
wręczając delegacjom pamiątkowe dyplomy.

Wśród wyróżnionych szkół znalazła się również Polska Szkoła im. św.
Jana Pawła II istniejąca przy polskiej rzymsko-katolickiej parafii pod
wezwaniem św. Agaty w St. Louis, Missouri.
W swoim przemówieniu Prezydent skierował następujące słowa do nauczycieli: „Dziękuję
wszystkim polskim nauczycielom. Jakże trudno byłoby zachować polskość, Szanowni
Państwo, gdyby nie Wasza praca edukacyjna z młodzieżą: uczenie polskiego języka, uczenie
o Polsce, o polskiej historii – czyli budowanie postaw patriotycznych. Dziękuję wszystkim
wychowawcom, a wśród nich – druhnom i druhom, instruktorom harcerskim”.

Gościem uroczystości w Chicago był również konsul honorowy
Rzeczypospolitej Polskiej w St. Louis Pan prof. Wojciech Golik wraz z
małżonką Jolettą. Delegację szkoły reprezentowała Pani dyrektor
Małgorzata Moll w towarzystwie dwóch nominowanych uczniów
Veronki Susovica z kl. VII i Mateusza Moll z kl. IV.
Poczet sztandarowy naszej szkoły reprezentowały dwie rodziny, Państwo Susovica i Moll.
Delegacje szkolne wchodziły na scenę trójkami. W pierwszej kolejności oddawały
hołd sztandarowi Polski, a nastepnie podchodziły do Pary Prezydenckiej. Pan
Prezydent Andrzej Duda wręczał dyplom na ręce dyrektor szkoły. Podczas ceremonii
wręczania dyplomu, w krótkiej rozmowie z Panią Małgorzatą Moll, podziękował i wyraził
swoją wdzięczność za wspaniałą i ciężką pracę jaką wkładają nauczyciele naszej szkoły w
podtrzymwanie języka i kultury polskiej. Powiedział, że jest bardzo dumny z naszej pracy. Para
Prezydencka pogratulowała również uczniom. Pan Prezydent powiedział Mateuszowi, że jest
on bardzo dzielnym uczniem i, żeby nie poddawał się i kontynuował naukę.
Natomiast Pani Prezydentowa, która sama z wykształcenia jest nauczycielem,
motywując Veronikę powiedziała jej, żeby również nie poddawała się w nauce języka
polskiego.

Na koniec uroczystości, Para Prezydencka zrobiła miłą niespodziankę delegacjom
pocztów sztandarowych i przeszła obok nich dziękując wszystkim za przybycie miłymi
słowami, ciepłym uśmiechem i serdecznym uściskiem dłoni. A na prośby młodzieży,
ani Pan Prezydent ani Pani Prezydentowa nie odmawiali również robienia wspólnego,
pamiątkowego selfie.

