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Szanowni Państwo, 

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe działań mających na celu utworzenie 

w naszej szkole nowej Izby Pamięci Narodowej:  

„Moja mała ojczyzna – Stoczek Łukowski. Miasto dwóch kultur”. 

W Szkolnej Izbie Pamięci Narodowej od ponad 25 lat gromadzone są lokalne źródła historyczne. 

Eksponatów przekazanych przez mieszkańców Stoczka, a szczególnie uczniów naszej szkoły, jest tak dużo,              

że niezbędne jest utworzenie z pracowni historycznej oraz Szkolnej Izby Pamięci Narodowej jednej dużej 

pracowni regionalnej, pozwalającej na zabezpieczenie i wyeksponowanie zgromadzonych zbiorów                        

oraz pozyskiwanie i gromadzenie nowych. 

 

                                                           

 

                  

Fragment Tory  
ocalonej z pożaru Stoczka w 1939 r. 

            Oryginalny mundur z powstania listopadowego 

Państwa wsparcie zamierzamy przeznaczyć na remont pomieszczenia oraz zakup gablot, witryn, tablic 

wystawienniczych oraz innego niezbędnego wyposażenia. 

Dla społeczności Stoczka Łukowskiego ważne jest zachowanie w pamięci dokonań poprzednich 

pokoleń, kultury, obyczajów i przedmiotów będących lokalnym dziedzictwem historycznym. W Szkolnej Izbie 

Pamięci Narodowej odbywać się będą lekcje historii, prelekcje, wykłady, prezentacje dla grup 

zorganizowanych oraz grup nieformalnych: mieszkańców miasta i gminy, w tym młodzieży szkolnej, turystów 

przemierzających szlak powstań narodowych, zainteresowanych historią swoich przodków – dawnych 

mieszkańców Stoczka Łukowskiego. W pracowni będą organizowane stałe wystawy eksponatów związanych 

z historią, tradycją i kulturą regionu oraz tematyczne ekspozycje czasowe. 



 Nowo utworzona pracownia regionalna będzie jeszcze lepiej spełniała swoją funkcję kulturotwórczą o 

zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym. 

W realizację przedsięwzięcia włożymy własne pomysły i środki finansowe, które są jednak 

niewystarczające, dlatego liczymy również na Państwa wsparcie. 

Wierzymy, że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych 

planów, będzie Państwa wkładem w krzewienie i propagowanie historii regionalnej. Oczekujemy Państwa 

przychylnej reakcji. Już teraz serdecznie dziękujemy za gesty dobrej woli i wszelkie przejawy wsparcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Darczyńców wymienimy na tablicy informacyjnej umieszczonej w powstałej pracowni 

regionalnej - Szkolnej Izbie Pamięci Narodowej. 

 

Nr konta, na które można dokonywać wpłaty: 

Rachunek dochodów Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim 

97 9206 1022 6800 0879 2000 0150 

  

 

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

  Dyrektor i grono pedagogiczne Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim 


