
 

 
 

  

 

 
 

 

 

Szanowna Pani 

Krystyna Roczniak 

Dyrektor Sportowej Szkoły  

Podstawowej im. Ferdynanda 

Mareckiego w Supraślu 

 
Szanowna Pani Dyrektor,  

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,  

Szanowni Goście, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w jubileuszu 100-lecia Sportowej 

Szkoły Podstawowej w Supraślu. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe 

nie mogę wziąć udziału w tej ważnej uroczystości. Proszę więc o przyjęcie tą drogą 

najszczerszych życzeń i kilku słów okolicznościowej refleksji. 

Jubileusz stulecia Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego  

w Supraślu wiąże się z jedną z najważniejszych dat w naszej historii – odzyskaniem  

niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123 latach zaborów. W lutym 1919 roku, niemal 

równocześnie z przejęciem administracji przez polskie władze nad Supraślem  

i  Białostocczyzną w mieście powołano 7–letnią Publiczną Szkołę Powszechną. Działalność 

Szkoły będzie odtąd wpływać na budowanie poczucia patriotyzmu u młodych ludzi  

w odrodzonej Polsce.  

W 1928 roku kierowanie placówką objął dzisiejszy patron Szkoły porucznik 

Ferdynand Marecki. Rozpoczął on modernizację Szkoły i doprowadził do nadania jej  

w 1934 roku sztandaru. W trudnych latach okupacji niemieckiej i sowieckiej placówka 

przestała funkcjonować, ale suprascy nauczyciele zorganizowali tajne komplety dla dzieci  

i młodzieży troszcząc się o stan edukacji swoich podopiecznych. 

Pod koniec lat 70. XX wieku wprowadzono profil sportowy Szkoły, dzięki czemu 

uczniowie mogli rozwijać swoje talenty, a wielu absolwentów osiągnęło sukcesy 

reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej, np. podczas Igrzysk Olimpijskich.  

Ważnym momentem w historii Szkoły był powrót oryginalnego sztandaru, jako znak 

ciągłości funkcjonowania placówki i jej tradycji.  

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 

Jarosław Zieliński 



 

W ciągu 100 lat działalności Szkoły jej mury opuściło około 7 tysięcy absolwentów, 

a kadrę pedagogiczną tworzyło ponad 280 nauczycieli, wspieranych przez około  

400 pracowników administracji i obsługi. 

Sport pełni ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia, kształtowaniu osobowości 

i postaw. Już starożytni dostrzegali związek między rozwojem fizycznym  

i duchowym człowieka, co odzwierciedla myśl: „Mens sana in corpore sano” (w zdrowym 

ciele zdrowy duch). Aktywność fizyczna uczy wytrwałości, pracowitości i gotowości  

do poświęceń. 

Młodzież uprawiająca czynnie sport lepiej radzi sobie ze  stresem i emocjami,  

potrafi pokonywać własne słabości, a nauka wyniesiona ze Szkoły, nawet jeśli jej absolwent 

nie zwiąże swojej przyszłości zawodowej ze sportem, będzie procentowała w jego dorosłym 

życiu.  

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Wyrażam 

wdzięczność Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom oraz osobom, które swą pracą 

przez wszystkie lata wspierały i nadal wspierają działalność edukacyjną i oświatową 

Szkoły, za Ich wysiłek i wkład w budowę jak najlepszej przyszłości naszej Ojczyzny. 

Wszystkim uczniom życzę wytrwałości i zapału do realizacji wyznaczonych celów oraz 

ciągłego poprawiania własnych wyników i osiągnięć. Z okazji zbliżających się wakacji 

życzę młodzieży bezpiecznego i aktywnego wakacyjnego wypoczynku. 

 

 

 

       Z wyrazami szacunku 

 

                                                                            Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

        Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

            i Administracji 

 

                 

           Jarosław Zieliński 
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