
       W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była realizowana VI edycja projektu Dziedzictwo 
Patriotyczne Armii Krajowej. Na realizację zadań zapisanych w projekcie uzyskaliśmy wsparcie ze środków 
finansowych w ramach zadania „promocja oświaty” Wydziału Edukacji  w Departamencie Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Łodzi. W pracach wzięło udział 14 szkół – około 470 uczniów. 

Przebieg projektu. 

Inauguracja VI edycji projektu 10 października 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury. 
  Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Żołnierze AK: Pani Bożena Paszkiewicz, Pani Ewa Aleksandrowicz, 

Podpułkownik Stanisław Pasikowski, Major Władysław Pajdowski oraz córka Żołnierza AK Majora Romana Kicińskiego 

dr Anna Stańczyk – Przyłuska. Obecni byli nauczyciele oraz młodzież ze szkół liderów projektu. Z naszej szkoły 

uczniowie klasy ITa, ITm, IITb i IITm pod opieką p. J. Szamburskiej. 

   Na wstępie koordynator mgr Tomasz Szamburski przedstawił plan działań edukacyjnych w VI edycji projektu. 

Później głos zabrali Żołnierze, którzy przedstawili swoje losy wojenne i opowiedzieli o prześladowaniach z czasów 

Polski Ludowej. Wyświetlono też fragmenty filmu o Romanie Kicińskim, a Pani Anna Stańczyk – Przyłuska 

przedstawiła losy życiowe swojego Taty. Powyższe wypowiedzi stały się podstawą do zadawania pytań przez 

uczniów. 

Cykl spotkań młodzieży z Żołnierzami AK w ŁDK-13 II, 13 III, 11 IV, 8 V 2018 r. 

    Od lutego do maja 2018 r., z przerwą wakacyjną, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych odbywały się                            

w Łódzkim Domu Kultury spotkania Żołnierzy AK z młodzieżą z łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

      Celem spotkań było poszerzenie wiedzy młodzieży o dziejach Armii Krajowej, wskazanie przyczyn podjęcia walki 

przez Żołnierzy AK, przedstawienie ich losów życiowych, znalezienie i zrozumienie podstaw i siły polskiego 

patriotyzmu. W bezpośredniej rozmowie wspierali uczniów w zrozumieniu dziejów Żołnierze AK: Ewa 

Aleksandrowicz, Bożena Paszkiewicz, Ryszard Wilczopolski, Stanisław Szewczuk, Stanisław Pasikowski, Zbysław 

Raczkiewicz oraz córka Pana Romana Kicińskiego Pani Anna Przyłuska- Stasiak. Obecna była młodzież 10 szkół łącznie 

około 130 uczniów, z naszej szkoły uczniowie klasy ITm i IITb.  

Wycieczka Wykus 2018. 
    Od 13IX do 14IX 2018 r.  byliśmy w Górach Świętokrzyskich. Naszym celem był Wykus obozowisko Zgrupowania 
Partyzanckiego AK pod dowództwem „Ponurego - Nurta”. Zamieszkaliśmy w Bodzentynie i zwiedzaliśmy okolicę 
przede wszystkim śladami walk partyzanckich. Uczestnikami wycieczki była młodzież XVIII LO, XXV LO, ZSP 9 i naszej 
szkoły. Nas reprezentowali uczniowie klasy IITm, IIITb i IIITm pod opieką p. J. Szamburskiej. Przewodnikiem wycieczki 
był pułkownik Tadeusz Barański, uczestnik walk na tych terenach. 
Dzień pierwszy. 
   Końskich odbyło się w bibliotece miejskiej spotkanie z kombatantami. Młodzież zwiedziła też wystawę dotyczącą 
walk AK na terenach Gór Świętokrzyskich. Następnie udaliśmy się do Smarkowa, Wólki Plebańskiej i Wielkiej Wsi -              
w miejsca walk AK. Dzięki relacjom uczestników walk poznaliśmy ich przebieg. Przy tablicach upamiętniających walki 
i na mogiłach poległych żołnierzy Armii Krajowej zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Później dotarliśmy na 
Wykus. Przy pamiątkowej kapliczce poświęconej partyzantom tego zgrupowania swoje wspomnienia z czasów walk 
snuł pułkownik T. Baranowski. Po pobycie w lasach udaliśmy się do Wąchocka, gdzie zwiedziliśmy zespół kościelno-
klasztorny cystersów z XII w. na terenie, którego jest PANTEON PAMIĘCI PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO 1939-
1945, a pod pomnikiem Jana Piwnika „Ponurego” na placu głównym w Wąchocku złożyliśmy kwiaty. Wieczorem                 
w Bodzentynie podczas spaceru oglądaliśmy: gotycki kościół oraz ruiny zamku wzniesionego w XIV w.  
Dzień drugi. 
    Pojechaliśmy do Św. Katarzyny, gdzie zwiedziliśmy: zespół klasztorny bernardynek z XV w., kaplicę cmentarną 
nazywaną kapliczką Żeromskiego (XIX w.) i położone obok mogiły z czasów powstania styczniowego i z roku 1943 
oraz kapliczkę św. Franciszka przy drodze na Łysicę. Po południu byliśmy w Michniowie w Mauzoleum Martyrologii 
Wsi Polskich. 
 16 XI 2018 r. w ZSP nr 9 w Łodzi odbyło się podsumowanie VI edycji przedsięwzięcia edukacyjnego Dziedzictwo 

Patriotyczne AK. Młodzież łódzkich szkół spotkała się z majorem W. Pajdowskim ps. Niemen i podpułkownikiem                 

S. Pasikowskim ps. Tygrys. W prelekcjach wzięli udział uczniowie z XVIII LO, ZSP nr 9 i ZSP nr 10, Zespołu Szkół 

Samochodowych i Mechatronicznych,. Z naszej szkoły na spotkanie z pułkownikiem S. Pasikowskim udała się klasa 

Ita. W ciągu dwóch godzin uczniowie wysłuchali informacji o okupacyjnej działalności Żołnierzy AK, prześladowaniu 

ich w PRL-u, a następnie zadawali pytania. Relacje Żołnierzy były niezwykle przejmujące, bo wraz ze wspomnieniami 

pojawiły się emocje, a pytania młodych ludzi wynikały z rzeczywistego zainteresowania dziejami naszej Ojczyzny.               


