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Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce
6544 W. Higgins Ave. Chicago, IL 60656
SZANOWNI PAŃSTWO
Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce pragnie Państwu oznajmić, że w niedzielę 6 maja 2018 roku
punktualnie o godz. 2:30 po południu, w Bazylice św. Jacka pod adresem 3636 W. Wolfram Street w Chicago,
odbędzie się uroczysta Msza Święta Graduacyjna. Zważywszy na rangę uroczystości oraz Mszy Świętej, bardzo
prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zastosowanie się do sugestii organizatora.
1.
2.
3.
4.

Prosimy wszystkie szkoły o przybycie do kościoła o godz. 2.00 po południu.
Prosimy wszystkie szkoły o ustawienie się przed wejściem do kościoła w porządku zgodnym z otrzymanym
numerem i planem ustawienia szkół przed kościołem. Należy zapamiętać podany numer szkoły.
Młodzież powinna wchodzić do świątyni zwartym szpalerem, z pocztem sztandarowym szkoły na czele i
sprawnie zajmować wskazane miejsca. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie
będą od razu zajmować wskazane miejsca, a wprowadzone zostaną tylko poczty sztandarowe.
Prosimy o ograniczoną liczbę osób stanowiących delegację szkoły.
5. Prosimy o wyraźne oznaczenie podstaw do sztandarów i zabezpieczenie umocowania sztandarów w
podstawach. Brak sztandaru należy zgłosić wcześniej organizatorowi.
6. Uczniowie wyznaczeni do czytań lub niesienia darów powinni stawić się w Bazylice przed godziną 2.00
po południu. Prosimy dyrektorów szkół o przypomnienie o tym obowiązku uczniom.
7. Po odbiór dyplomów powinny stawić się delegacje złożone z dwóch uczniów i wychowawców klas.
Prosimy, by delegacje były przygotowane do wyjścia z ławki w chwili, gdy wyczytana zostanie nazwa szkoły.
Pamiętajmy o godnym zachowaniu w świątyni, szczególnie w czasie odbioru dyplomów.
Pamiętajmy, że dyplomy odbierają uczniowie.
8. Z uwagi na ograniczenie czasowe oraz zachowanie ładu, prosimy by dyplomy zostały rozdane uczniom
po wyjściu z kościoła ( w zależności od warunków pogodowych).
9. Prosimy poczty sztandarowe, by rozpoznawały sztandar swojej szkoły.
10. Po zakończeniu ceremonii prosimy, by po zapowiedzi prowadzącego poczty sztandarowe ustawiły się obok
swego sztandaru w gotowości do opuszczenia świątyni. Poczty sztandarowe opuszcząją kościół w kolejności
naprzemiennej lewa – prawa strona (nie będą wyczytywane nazwy szkół), absolwenci pozostają w ławkach.
Opuszczający świątynię poczet oddaje ukłon przed ołtarzem i wychodzi z kościoła ze sztandarem spoczywającym
na ramieniu. Po wyjściu ostatniego pocztu sztandarowego kościół opuszczają absolwenci i delegacje wszystkich
szkół w porządku od ostatniej ławki do pierwszej. Prosimy o sprawne i godne opuszczanie świątyni.
11. Po wyjściu z kościoła prosimy o sprawne rozejście się i umożliwienie wyjścia wszystkim zebranym.
12. Po zakończeniu uroczystości prosimy o zabranie podstaw do sztandarów.
Dziękując za współpracę przypominamy, że od sprawnej organizacji zależeć będzie powodzenie
tej pięknej uroczystości, której patronuje Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.
Pytania i sugestie prosimy kierować do wiceprezes ZNP p. Heleny Sołtys,
tel 847 224- 4559, e-mail: helenamariasoltys@gmail.com
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