
 
 

 
  
 
 

Lemont, 24 listopada 2019 roku 

 

Szanowni Państwo,  

Przyjaciele Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II, Klubu Polskiego oraz zespołu tanecznego “Polanie”, 

 

 

Z wielką radością i dumą pragnęlibyśmy przedstawić historię i działalność Klubu Polskiego, Polskiej Szkoły im. św. Jana 

Pawła II oraz Zespołu Tanecznego “Polanie”. Od 40-tu lat Klub i Szkola, a od 20-tu lat Zespół, działają przy parafii św. Cyryla i 

Metodego w Lemont w Archidiecezji Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Wszystko zaczęło się dzięki bardzo skromnemu człowiekowi, księdzu Edwardowi Witusikowi. Pod wpływem wyboru ks. 

kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, ks. Edward zamieścił ogłoszenie w biuletynie parafialnym prosząc o kontakt  każdego, 

kto byłby zainteresowany założeniem polskiego klubu. Wszyscy zostali zaskoczeni odwagą Księdza, gdyż sprawy i potrzeby 

polskiej społeczności często były omijane lub odsuwane na nieokreślony czas przez władze parafialne czy też władze miejskie. 

Przez 23 lata nie były odprawiane ani Msze św., ani nabożeństwa w języku polskim. 

 Po odbyciu wielu rozmόw z polskimi parafianami, a w Lemont mieszkało dużo polskich rodzin, ks. Edward Witusik 

przedstawił swόj pomysł utworzenia klubu όwczesnemu Proboszczowi, księdzu Richardowi Jόźwiakowi. Po długich i niełatwych 

rozmowach ks. Proboszcz wydał zgodę na utworzenie Klubu Polskiego przy parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont. Ogromna 

radość i nadzieja wstąpiły w serca Polaków. 

 Pierwsze spotkanie, na ktόre przybyło ponad 100 osόb, odbyło się 20-go listopada 1979 roku w salce parafialnej. Wybrano 

Zarząd oraz uzgodniono głόwne cele Klubu – krzewienie polskości poprzez Msze św. i nabożenstwa w języku polskim oraz 

założenie szkoły dla dzieci, aby mogły uczyć sie języka polskiego, historii i geografii Polski.   

Stopniowo obie misje Klubu zostały zrealizowane. 24 stycznia 1980 roku w budynku szkoły parafialnej rozpoczęła 

działalność Szkoła Polska im. Jana Pawła II. Lekcje mogły odbywać się tylko w niedzielę, aby nie kolidować z regularnymi 

zajęciami szkoły amerykańskiej. A i za to polskie rodziny były wdzięczne. W pierwszym roku szkolnym było 41 uczniόw. Liczba 

ta cały czas wzrastała i w latach 2008-2010 przekroczyła 800 uczniów. Od 2014 roku do Szkoły uczęszcza od 400-tu do 450-ciu 

uczniόw. W międzyczasie lekcje zostały przeniesione na piątek wieczόr i sobotę rano. 

W ciągu 40-tu lat istnienia Szkoły Polskiej działo się i dzieje się bardzo dużo rzeczy. Szkoła otrzymała akredytację stanu 

Illinois w tutejszym Wydziale Oświaty, dzięki czemu znajomość języka polskiego może być zaliczona na studiach wyższych. W 

Szkole działa kόłko plastyczne i artystyczne. W 1997 roku pierwsza grupa uczniόw klasy όsmej wyjechała do Polski. Od tej pory 

wycieczki klas όsmych i maturalnych stają się tradycją Szkoły i do chwili obecnej są niezwykłą i wspaniałą lekcją polskości dla 

naszych uczniόw. Każdego roku szkolnego odbywają się egzaminy maturalne, a przed nimi najstarsza młodzież uczestniczy w 

balu studniówkowym wszystkich maturzystów szkół polskich z aglomeracji chicagowskiej. Ponadto konkursy, apele z okazji 

rόżnych rocznic, świąt czy wyjątkowych okoliczności, wyjazdy do Muzeum Polskiego, na spektakle teatralne, filmy, wystawy 

uatrakcyjniają uczniom naukę języka polskiego, polskiej historii i geografii. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w polskich 

Mszach św., w bożonarodzeniowych Jasełkach. Wszystkie te formy działalności i nauki służą uczniom w lepszym poznaniu, 

zrozumieniu polskości i tradycji polskich.   

Od kilku lat obchodzimy również Dzień Patrona Szkoły, podczas ktόrego mamy możliwość przypominać sobie o 

wartościach i ideach, które św. Jan Pawel II przekazywał szczególnie młodzieży, a także kosztować przepyszne papieskie 

kremόwki naszych tutejszych cukiernikόw.  

W 2000 roku założony został w Szkole Polskiej Zespół Taneczny “Polanie,” w ktόrym uczniowie poznają tańce i piosenki 

z rόżnych regionόw Polski.  Co trzy lata Zespόł bierze udział w Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołόw Folklorystycznych 

w Iwoniczu Zdroju. Tancerze mają wówczas możliwość zaprezentowania w Polsce swojego dorobku i umiejętności. Często 

wracają z wyrόżnieniami i głównymi nagrodami. 



 
 

 
  
 
 

Przez lata działalność Klubu Polskiego i Szkoły Polskiej poszerzała się o wspólne organizowane rόżne imprezy religijne 

oraz kulturalno-oświatowo–rozrywkowe. Corocznie, do dnia dzisiejszego, odbywają się: spotkania opłatkowe i tradycyjne 

kolędowania po domach, spotkania wielkanocne z tradycyjną święconką, pielgrzymki do wielu sanktuariόw, także wyjazdy na 

narty, wyjazdy na jabłka, ogniska, pikniki, zabawy jesienne i zabawy Sylwestrowe. Ponadto organizowane są prelekcje naukowe 

i spotkania z ciekawymi ludźmi, z artystami, politykami, naukowcami. Udzielana jest informacja i pomoc emigracyjna, 

organizowana jest także pomoc materialna i duchowa dla potrzebujących ludzi bądź parafii.  Między innymi, pomoc otrzymali 

Polacy na Ukrainie, Białorusi i w Kenii.    

Szczególnym wydarzeniem każdego roku jest udział Szkoły Polskiej, Klubu Polskiego i Zespołu “Polanie” w Paradzie z 

okazji Święta Konstytucji 3-go Maja.  

Klub Polski może się poszczycić zainicjowaniem i uzyskaniem zgody władz miasta Lemont na coroczne, oficjalne 

obchody Dnia Polskiego. Te szczególne, uroczyste wydarzenia, które organizowane są od 15-tu lat, promują kulturę i dorobek 

naszej Ojczyzny i jej Rodaków. Z tej okazji każdego roku nadawany jest też tytuł “Polaka Roku” dla osoby szczególnie zasłużonej 

w działalności na rzecz Polski i Polonii.  

Starania Klubu Polskiego doprowadziły również do nadania przez władze miasta Lemont dla ulicy przy kościele św. 

Cyryla i Metodego honorowej nazwy Jana Pawła II. 

Klub Polski bardzo angażuje się w życie parafii św. Cyryla i Metodego, szczegόlnie w jej polskiej części. Działacze Klubu 

mogą pochwalić się utworzeniem kościelnego chóru polskiego, grupy polskich ministrantόw, lektorόw, marszałkόw – wszyscy 

oni ubogacają i upiększają oprawę Mszy świętych. Zostały zakupione sztandary, książeczki do polskich nabożeństw, śpiewniki, 

Szopka Bożonarodzeniowa czy Grόb Pański.  Jest też rozprowadzana co niedzielę katolicka, polska prasa.  

Jednym z większych osiągnięć Klubu jest doprowadzenie do powstania ołtarza – kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w 

naszym kościele. Mamy też wiele relikwi polskich świętych, m.in. św. Jana Pawła II, św. Faustyny, bł. Karoliny. W 2018 roku 

Klub Polski włączył się w dużą akcję finansową na budowę Centrum Życia Parafialnego, w ktόrym jest piękna kaplica 

Miłosierdzia, a w niej odbywa sie Wieczysta Adoracja. 

Czterdziestoletnia działalność Klubu Polskiego i Szkoły Polskiej im. św. Jana Pawła II, przyczynia się do podtrzymywania 

wiary, języka, kultury, tradycji i szerzenia polskości w Lemont i okolicach oraz do przekazywani jej kolejnym pokoleniom 

Polaków urodzonych już w Ameryce. Pomimo zmieniąjącej się rzeczywistości i czasόw, cel członków Klubu Polskiego, 

poszczegόlnych jego Zarządόw i Szkoły Polskiej jest ten sam – krzewienie na obczyźnie polskości i obrona wiary katolickiej we 

współpracy z Parafią.  Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia również będą kontynuować misję Klubu Polskiego, Polskiej Szkoły 

im. św. Jana Pawła II oraz Zespołu Tanecznego “Polanie”. “TAK NAM DOPMÓŻ BÓG”.  

W związku z tak doniosłym Jubileuszem pragniemy zaprosić Wszystkich, którzy czują się związani w jakikolwiek sposób 

z Polską Szkolą, Klubem lub “Polanami” na nasze uroczystości: Jubileuszową Mszę Świętą oraz na Bankiet Jubileuszowy.  Msza 

Święta sprawowana będzie w parafialnym kościele świętych Cyryla i Metodego w Lemont o godzinie 1:30 po południu, podczas 

której będziemy dziękować Patronce Klubu Polskiego – Matce Bożej Częstochowskiej oraz św. Janowi Pawłowi II, Patronowi 

Polskiej Szkoły, za Błogosławieństwo, którym cieszymy się przez 40 lat działalności. Równocześnie będziemy prosić o Łaski na 

kolejne lata, aby zgodnie z Misją Szkoly stać na straży polskości, wiary i tradycji oraz wzbudzać szacunek do wartości 

przykazywanych przez Patrona Szkoły, św. Jana Pawła II.   

Mamy również ogromną prośbę o przesłanie życzeń lub reklamy, którą moglibyśmy umieścić w książce pamiątkowej, 

wydanej specjalnie z okazji rubinowego Jubileuszu Szkoly, Klubu Polskiego oraz dwudziestolecia powstania zespolu “Polanie”. 
  

Z wyrazami szacunku, 
 

Komitet Jubileuszu 40-lecia Klubu Polskiego, Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II  

oraz 20-lecia Zespołu Tanecznego “Polanie” działających przy parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont, IL 
 

Małgorzata Śnieżko | Halina Szyrzyna | Ryszard Witkowski | Mirosław Cisło  


