
 

 

 

 

  

 

 

Szanowny Pan  

Adam Zdzisław Kowalski 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5  

im. Alfreda Wierusza – Kowalskiego 

w Suwałkach 

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Rado Pedagogiczna 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

Szanowni Absolwenci, Szanowni Goście – Pleno Titulo, 

 

z okazji 40-lecia działalności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Alfreda Wierusza – 

Kowalskiego w Suwałkach pragnę wyrazić swój głęboki szacunek dla wszystkich, którzy 

tę  Szkołę tworzyli, rozwijali i kształtowali jej oblicze – kolejnym dyrektorom, nauczycielom 

i  wychowawcom,  pracownikom tej placówki edukacyjnej. Pozdrawiam absolwentów, których 

liczba jest już imponująca, bo wynosi już wiele tysięcy, a skupieni  

w jednym miejscu mogliby Oni utworzyć średniej wielkości miasto. Jestem przekonany, że są 

Oni dumni z tego, że ukończyli dobrą szkołę, która dała solidne podstawy do dalszej edukacji 

i całego dorosłego życia. Ciepłe słowa kieruję do aktualnych uczniów Szkoły Podstawowej  

nr 5 w  Suwałkach z życzeniami, aby wyrastali na mądrych dobrych ludzi i prawych Polaków. 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach powstała w roku wielkich polskich marzeń 

o  wolności i suwerenności, kiedy Solidarność upomniała się „o chleb i wolność, i nową 

Polskę”. W Suwałkach, które 6 lat wcześniej zostały miastem wojewódzkim, intensywnie było 

budowane wówczas nowe Osiedle Północ, które potrzebowało społecznej infrastruktury, 

niezbędnej do codziennego życia – przedszkoli, szkół, sklepów, kościołów, chodników i ulic.  

Dzięki wysiłkowi, zaangażowaniu i pełnej oddania pracy nauczycieli, kadry 

kierowniczej i pracowników Szkoły wpisała się ona na trwałe w krajobraz edukacyjny miasta 

i  regionu. Serdecznie gratuluję pięknych owoców tej pracy, której efektem jest satysfakcja 

edukacyjna oraz osiągnięcia życiowe i zawodowe kolejnych roczników absolwentów, ale także 

aktualne, najnowsze wyniki sprawdzianu efektów kształcenia uczniów, które uplasowały 

Szkołę Podstawową nr 5 na pierwszym miejscu wśród suwalskich szkół podstawowych. 

Szkoła potrzebuje ciągłej troski i wsparcia ze strony organu prowadzącego i władz 

publicznych. Znam jej bieżące potrzeby, zwłaszcza w zakresie niezbędnej modernizacji 

obiektów sportowych. W porozumieniu z Prezydentem Miasta podejmuję starania, aby uzyskać 

w tym celu oczekiwaną pomoc finansową z budżetu państwa. 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Jarosław Zieliński 



Z głębi serca życzę kolejnych wielu lat funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej 

nr 5 im. Alfreda Wierusza – Kowalskiego w Suwałkach, aby mogła ona nadal jak najlepiej 

wypełniać swoją misję edukacyjną wobec suwalskiej młodzieży. 

 

Suwałki, 11 października 2021 roku  

 

Łączę wyrazy szacunku 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8   00-902  Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel. (87) 566 55 48 

15-062 Białystok, ul. Warszawska 13/5, tel. (85) 653 77 69 

16-300 Augustów, ul. Młyńska 20/6,  tel. (87) 644 57 73 

16-500 Sejny, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04 

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl                                        www.jaroslawzielinski.pl 

 


