Wystawa z okazji100-lecia Niepodległości
Polski w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym
Strażnicy Pamięci w Gałkowie Dużym
” Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości. “ Józef Piłsudski
Pamięć ludzka jest ulotna, a historia powinna być przekazywana w lokalnych społecznościach.
Dlatego też naszym zadaniem jest wychowanie patriotyczne w szacunku do minionych czasów i ich
ludzkiego, humanitarnego wymiaru.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym przyjęła misję Strażników
tej historii, przypomnienia wielkich wydarzeń w naszym lokalnym wymiarze.
Obecny rok 2018 obfituje w liczne jubileusze. Nasza społeczność będzie obchodzić aż trzy wspaniałe
wydarzenia :
– 200-lecia Utworzenia Szkoły
– 100-lecia Odzyskania Niepodległości
– 80-lecia Nadania Imienia Patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wszystkie trzy rocznice zachęcają nas do świętowania w szczególny sposób.
Głównym naszym celem jest ukazanie młodym znaczenia historii i tradycji w ” małych ojczyznach ”
dla budowania świadomości narodowej, kultywowania tradycji patriotycznych krzewiących kulturę
oraz pozostawienie trwałych śladów dla kolejnych pokoleń uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkowie
Dużym.
Co u nas już się dzieje?
Od lutego powstał Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu szkoły, w skład którego wchodzą:
Waldemar Chałat – Burmistrz Koluszek, Mirosław Supera – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
radni – Paweł Lewiak oraz Ewa Wiktorowska, ks. proboszcz Sławomir Ochocki, Dominik Trojak,
Andrzej Potański, Jan Marciniak, Zdzisław Petrykowski, Edward Solarek, Krystyna Sitek, Ewa
Czapnik, Małgorzata Skwarka oraz Rada Rodziców Szkoły.
Grono życzliwych i otwartych na pomoc i wspieranie nas w przygotowaniach wciąż się powiększa za
co wszystkim z całego serca serdecznie dziękujemy.
A co przed nami?
Znajomość historii Polski to nie tylko obowiązek, ale i przywilej każdego z nas. Żyjąc w wolnej
Ojczyźnie, powinniśmy poznawać wydarzenia z kart Niepodległej.
Aby uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 200 – lecie powstania naszej szkoły
włączamy się w Ogólnopolski Projekt Niepodległa.

Pragnąc umożliwić przybliżenie najważniejszych wydarzeń, z przyjemnością zapraszamy na wystawę
” W drodze do Niepodległości”, którą udostępniamy wszystkim w Szkole Podstawowej w Gałkowie
Dużym przy ulicy Dzieci Polskich14, dzięki współpracy z PERN w Koluszkach.
Zwiedzanie wystawy w budynku szkoły w niedzielę 22 kwietnia w godzinach 8.30 – 14 oraz w
dniach 23 – 27 kwietnia w godzinach 13 – 17.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Krystyna Warczyk
Dyrektor Szkoły

