
Sprawozdanie z rocznej działalności Klubu Historycznego im. Armii 

Krajowej przy VIII LO im. Adama Asnyka w Łodzi  

Klub został w sposób uroczysty powołany do życia 30 października 2015 r. W trakcie 

minionego roku podejmował rozmaite działania na różnych polach. Poniżej zostały 

wymienione najważniejsze formy aktywności Klubu: 

1. Uczniowie dwukrotnie odwiedzili Cmentarz na Dołach, gdzie uprzątnęli groby 

poległych żołnierzy Września oraz grób pomordowanych ofiar hitlerowskiej i 

sowieckiej okupacji. 

2. Członkowie Klubu zorganizowani w cztery drużyny (4 osobowe) uczestniczyli 14 

listopada w zawodach strzeleckich zorganizowanych w przez Związek Strzelecki i 

LOK. 

3. Dwukrotnie uczniowie uczestniczyli w uroczystościach związanych z Armią 

Krajową: 14 lutego w kościele oo. jezuitów w rocznicę powołania AK i 11 marca w 

ZSP nr 9 w podsumowaniu IV edycji projektu „Dziedzictwo Patriotyczne Armii 

Krajowej”. 

4. Członkowie Klubu wraz ze sztandarem szkoły uczestniczyli 8 kwietnia w pogrzebie 

legendarnego dowódcy partyzanckiego -  gen. Aleksandra Arkuszyńskiego ps. 

„Maj”. 

5. Członkowie Klubu 21 i 22 kwietnia (w przeddzień pogrzebu mjr. Zygmunta 

Szendzielarza) zorganizowali na terenie szkoły dwudniową instalację edukacyjną 

„Szaniec „Łupaszki””. 

6. Członkowie Klubu licznie włączyli się w zorganizowanie „Dnia Polskiego Państwa 

Podziemnego” w dniu 7 października br. W trakcie wydarzenie rozegrana została 

drużynowa gra, miało miejsce spotkanie z panią por. Krystyną Bielską ps. „Stynka” 

uczestniczką Powstania Warszawskiego oraz uroczyście zostało przyjętych do 

Klubu 12 nowych członków. 

7. W porozumieniu z łódzkim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zostało 

zorganizowanych sześć wykładów dla uczniów VIII LO. Poniżej wymienione zostały 

one w porządku chronologicznym: 

 dr Tomasz Toborek, „Okręg łódzki Armii Krajowej” 

 dr Adam Sitarek, „Obozy niemieckie w Łodzi” 

 dr Katarzyna Mienczykowska, „Generał Elżbieta Zawacka – życie w służbie 

narodu” 

 Zbigniew Natkański, „Żołnierze Wyklęci w Łodzi i na Ziemi Łódzkiej” 

 Sławomir Sowa, „AK i Cichociemni w walce z okupantem w latach 1939-1945” 

 dr Karolina Bittner, „Poznański Czerwiec 1956” 
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