
 

 

 

Szanowny Pan 

Romuald Borkowski 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  

II Liceum Ogólnokształcącego 

im.  Gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach    

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, Panie Prezydencie, Rado Pedagogiczna,  

Rodzice i Uczniowie,  Szanowni Absolwenci, Szanowni Goście, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości  jubileuszu 50.lecia działalności 

II  Liceum Ogólnokształcącego im gen. Zygmunta Podhorskiego  w Suwałkach. 

 Ponieważ nie mogę być dzisiaj z Państwem, proszę o przyjęcie ode mnie gratulacji kilku słów refleksji 

o minionym czasie.  

Przede wszystkim pragnę wyrazić uznanie tym, którzy przez 50 lat tworzyli i rozwijali tę Szkołę. 

Dziękuję kadrze kierowniczej, nauczycielom, rodzicom i  pracownikom Szkoły  za umacnianie potencjału 

edukacyjnego i organizacyjnego tego Liceum.   Dziękuję wszystkim kolejnym dyrektorom i nauczycielom, 

a  z  absolwentami   i uczniami dzielę przekonanie, że los pozwolił im  trafić do dobrej Szkoły. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu uzyskało ono trwałe, ważne i niekwestionowane miejsce wśród szkół 

ponadpodstawowych miasta i regionu. 

Z II Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach wiąże się także moja biografia zawodowa, a także historia 

edukacyjna naszej rodziny. U progu mojej pracy zawodowej podjąłem pracę w tej Szkole jako nauczyciel 

języka polskiego i kierownik internatu. Na skutek szykan ze strony komunistycznej władzy dane mi było 

pracować tutaj (wtedy Szkoła mieściła się przy ul. Przytorowej) krótko, ale z sympatią wspominam 

ówczesnych nauczycieli i swoich uczniów.  W późniejszym okresie łączyły mnie z II Liceum Ogólnokształcącym 

dobre relacje jako Kuratora Oświaty w Suwałkach, a następnie w Białymstoku, Wiceministra Edukacji i Nauki,  

a następnie przez wiele lat Posła Rzeczypospolitej Polskiej. W tej Szkole uczyła się wypowiadająca te słowa 

Moja Żona oraz nasz Syn.  

Za te wszystkie dobre i wspólne sprawy pragnę dzisiaj wszystkim serdecznie podziękować.                                   

W sposób  szczególny pragnę podziękować i pogratulować Panu Dyrektorowi Romualdowi Borkowskiemu, 

który kierował Zespołem Szkół Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym przez ponad 30 lat, a  więc przez więcej niż 

połowę  czasu ich funkcjonowania. Pamiętam czas, kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku  

miałem zaszczyt jako ówczesny kurator oświaty w Suwałkach powierzyć Mu po raz pierwszy tę funkcję. Panie 

Dyrektorze, Romku historia tej Szkoły to Twoja historia i w dużej mierze Twoje dzieło. 

Z głębi serca życzę II Liceum Ogólnokształcącemu im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach  

w  następnych  latach  jak najlepszych owoców w kształceniu i wychowaniu kolejnych roczników na mądrych,  

dobrych ludzi i prawych Polaków . 

 

Suwałki, 14 maja 2022 roku                                             Z wyrazami szacunku i edukacyjnymi pozdrowieniami  
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