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Ta tylko prawdziwie piękne, co po latach wielu 
jeszcze się tak jak pierwszego dnia wydaje
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z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach
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serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w pięknym jubileuszu 

100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach. Żałuję, 

że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć udziału w tej ważnej 
uroczystości. Pragnę więc przekazać najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej
refleksji.

Gratuluję Państwu wspaniałego Jubileuszu. Cały wiek to długi okres w życiu 

każdej Szkoły -  to mnóstwo zapisanych i zapamiętanych wydarzeń, tych znaczących, 

i tych zwykłych, codziennych. Obchodzone dziś stulecie Szkoły jest okazją, by sięgnąć 

pamięcią do odległych lat i wspomnień o osobach i wychowankach, którzy przez ten czas 

tworzyli społeczność szkolną. Ja również w pierwszej połowie lat 70. ubiegłego wieku 

uczyłem się w tym gmachu, gdzie funkcjonuje obecnie ta szkoła.

Rolą pracy wychowawczej, do niedawna bagatelizowaną, jest kształtowanie wśród 

uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich oraz przywiązania do polskiej tradycji 

narodowej i utrwalonego wiarą naszych ojców systemu aksjologicznego. Cieszy mnie. 
że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach pamięta o spuścśźnie 

i wartościach przyświecających naszym przodkom i uwzględnia je w swoim programie 

wychowawczym. Zobowiązuje do tego Patronka Waszej Szkoły Aleksandra Piłsudska -  

działaczka niepodległościowa, która służyła w Legionach Polskich, została odznaczona 

Orderem Yirtuti Miłitari. żona Marszalka Józefa Piłsudskiego.



Dziękuję z całego serca gronu pedagogicznemu, kolejnym dyrektorom, 

nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swoją pracą wspierały i wspierają 

działalność edukacyjną i oświatową Szkoły za Wasz wysiłek i wkład we wspólne dobro, 

jakim jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach i nasza 
polska edukacja.

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam oraz życzę Szkole, kolejnym 

rocznikom i pokoleniom jej uczniów wszelkich sukcesów w całym dalszym życiu.
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Warszawa, 8 listopada 2019 roku
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