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Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach jubileuszu 70-lecia 

Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu. Żałuję, że ważne obowiązki 

poselskie zatrzymały mnie dzisiaj w Warszawie i sprawiły, że mimo ogromnej chęci  

i wcześniejszych planów nie mogę uczestniczyć w tej podniosłej, niezwykle ważnej 

uroczystości, ważnej dla całej społeczności szkolnej, dla Supraśla i dla naszego regionu. 

Pragnę wyrazić wielki szacunek dla wszystkich, którzy od 1944 roku, od czasu 

powstania Szkoły Malarstwa i Rzemiosł Artystycznych, tę Szkołę, która później zmieniała 

swoją nazwę i miejsce funkcjonowania tworzyli jej dumną historię i rozwijają  

jej współczesną edukacyjno-artystyczną działalność. Swoją głęboką wdzięcznością 

obejmuję wszystkich kolejnych dyrektorów szkoły, jej nauczycieli i przyjaciół,  

a z absolwentami i uczniami oraz ich bliskimi dzielę radość wynikającą z tego, że mieli  

i mają możliwość zdobywania nauki i odkrywania swoich talentów w dobrej placówce. 

Szkolnictwo artystyczne w Polsce i - szerzej - kształcenie humanistyczne nie 

przeżywa dzisiaj raczej epoki rozkwitu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami  

- zunifikowaną kulturą masową, materializmem i konsumpcjonizmem, pragmatyzmem  

i brakiem wystarczających nakładów finansowych. Wszystko to prowadzi do duchowego 

spłycenia i nie sprzyja zapotrzebowaniu na wartości estetyczne. 
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Tym większa jest w tych okolicznościach zasługa tych, którzy widzą sens kształcenia  

artystycznego młodego pokolenia. Bez niego i bez placówek edukacyjnych, które jemu 

służą nieporównanie uboższy byłby nie tylko system oświaty, ale i nasze życie społeczne  

i państwowe. 

 Gratulując całej społeczności szkolnej imponujących owoców minionego 

siedemdziesięciolecia z głębi serca życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z przekazywania 

oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, a także tego, aby jak najszybciej nastał dobry 

czas i sprzyjający klimat dla polskiej edukacji, a w szczególności dla tych jej segmentów, 

które nastawione są na służbę wartościom nieprzemijającym, a do nich bez wątpienia 

należą szkoły artystyczne, w tym Liceum Plastyczne w Supraślu. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

i serdecznymi pozdrowieniami 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
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