
 DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYSZKOLNEGO KLUB HISTORYCZNEGO 
IM. ARMII KRAJOWEJ W CZĘSTOCHOWIE 

(lata 2012 -2013) 
 

I. Imprezy zorganizowane przez członków Klubu: 
1. Uroczysta inauguracja działalności Klubu w jego siedzibie – Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO 

im. ks. J. Twardowskiego w Częstochowie w obecności: kombatantów AK – Bogumiły Kulik, 
Juliusza Domagalskiego (prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział w 
Częstochowie),Piotra Kurka z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
przedstawicieli władz miasta Częstochowy, księdza Iłczyka - proboszcza parafii p.w. św. 
Wojciecha, pani dyrektor Renaty Brachowskiej, pracowników i uczniów naszej szkoły. 

2. Otwarcie stałej wystawy w budynku Gimnazjum nr 5 w Częstochowie, poświęconej oddziałowi 
Armii Krajowej okolic Częstochowy - kpt. Jerzego Kurpińskiego „Ponurego”, połączone z 
wręczeniem dyplomu Honorowego Członka Społeczności Szkolnej Gimnazjum nr 5 w 
Częstochowie Panu Bogdanowi Jastrzębskiemu – kawalerowi orderu Polonia Restituta i 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – ciotecznemu bratu J. Kurpińskiego. W uroczystości, obok 
młodzieży szkolnej, dyrektora i pracowników szkoły udział wzięli: kombatanci Armii Krajowej w 
Częstochowie, przedstawiciele władz lokalnych z Przewodniczącym Rady Miasta Częstochowy Z. 
Wolskim na czele oraz przedstawiciele władz oświatowych naszego miasta. 

3. Rajd rowerowy szlakami Armii Krajowej w Częstochowie. 
4. Sesje popularyzatorskie o historii Armii Krajowej w Częstochowie dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i podstawowych naszego miasta: 
a) z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego 27.09.2012. odbyły się ”Częstochowskie gawędy 

o wojnie” – sesja zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w 
Częstochowie w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie: 

 swe wojenne losy przedstawiali młodzieży szkół częstochowskich kombatanci AK: Juliusz 
Domagalski, Kazimierz Wieczorek, 

 życiorys częstochowskiego żołnierza Września 1939 r., a następnie Armii Krajowej Jerzego 
Cecoty ps. „Szary” przedstawił G. Basiński – prezes Klubu im. Armii Krajowej – co ukazało się 
drukiem w „Biuletynie Oświatowym” w Częstochowie , 

b) z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości odbyła się sesja poświęcona ruchowi 
oporu w naszym mieście w czasie okupacji niemieckiej, co połączono ze spotkanie z 
przedstawicielami środowisk kombatanckich w Częstochowie dla utrzymania lepszej 
współpracy szkół i propagowaniu patriotyzmu wśród młodzieży,  

c) kolejna sesja popularyzatorska o Armii Krajowej została zorganizowana 27.09.2013 w kolejną 
rocznicę Dnia Polskiego Państwa Podziemnego – odbyła się ona w Sali Sesyjnej Rady Miasta 
Częstochowy. Obok przedstawiciela Klubu im. Armii Krajowej – Grzegorza Basińskiego – obecni 
byli kombatanci AK: Bogumiła Kulik – łączniczka w czasie Powstania Warszawskiego – Juliusz 
Domagalski – Prezes oddziału częstochowskiego  Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Oboje oni przedstawili młodzieży częstochowskich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych swe przeżycia wojenne. Grzegorz Basiński przedstawił działalność 
tajnej ligi piłki nożnej w czasie okupacji niemieckiej w naszym mieście, noty biograficzne 
zawodników – w tym członków Armii Krajowej (tekst jest przygotowywany do druku w 
„Biuletynie Oświatowym” w Częstochowie).  

5. W kwietniu 2013 roku członkowie Klubu w osobach: Andrzej Szostek, Jacek Jędryka, Grzegorz 
Basiński zorganizowali I Powiatowy Konkurs Historyczny „Armia Krajowa” dla uczniów szkół 
gimnazjalnych powiatu częstochowskiego grodzkiego i ziemskiego  pod patronatem 
częstochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nawiązano kontakt z 
Gimnazjum w Piasku koło Częstochowy, z którym chcemy wspólnie organizować kolejne edycje 
tego konkursu (w jednym roku w Częstochowie, w kolejnym roku w Piasku). 

6. Grzegorz Basiński reprezentował Klub w trakcie uroczystości żołnierzy Armii Krajowej: 
a) oficjalne przemowy w trakcie: 



 miejskich obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w 2012 r. 
 uroczystości Akcji „Burza” w Złotym Potoku w 2013 r. oraz zorganizowanie pocztu 

sztandarowego  na podobne uroczystości w 2012 r. 
 przemowa w imieniu środowiska żołnierzy Armii Krajowej w trakcie miejskich obchodów 

wybuchu Powstania Warszawskiego 1.08.2013 i uczestnictwo w podobnych uroczystościach 
w dniu 1.08.2012 , 

b) wystawienie pocztu sztandarowego Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie oraz 
częstochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pod opieką Grzegorza 
Basińskiego w uroczystościach:  
 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kombatantów na Jasną Górę w 2012 r. i udział w podobnej 

uroczystości w 2013 r. 
7. Grzegorz Basiński reprezentował Klub we wrześniu 2012 r. w pogrzebie ś. p. Mirona Gospodarka 

– członka Szarych Szeregów i Armii Krajowej w Częstochowie.  
 
II. Zamierzenia na lata 2013 – 2014: 
1. Zorganizowanie II Powiatowego Konkursu Historycznego „Armia Krajowa” dla uczniów szkół 

gimnazjalnych powiatu częstochowskiego. 
2. Zorganizowanie konkursu historycznego o Armii Krajowej dla uczniów szkół podstawowych w 

Częstochowie. 
3. Organizowanie spotkań młodzieży szkolnej z kombatantami Armii Krajowej. 
4. Reprezentowanie środowiska żołnierzy Armii Krajowej w trakcie uroczystości miejskich 

związanych z dziejami AK w naszym mieście i w Polsce jak: 
a) Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, 
b) uroczystości żołnierzy oddziału AK kpt. J. Kurpińskiego „Ponurego” w Złotym Potoku, 
c) uroczystości miejskie wybuchu Powstania Warszawskiego w 2014 r.  
d) dalsze organizowanie sesji popularyzatorskich o Armii Krajowej w Częstochowie i okolicach w 

czasie II wojny światowej z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, 
e) zorganizowanie rajdu pieszego śladami Armii Krajowej w Częstochowie. 

 
 
Z poważaniem: 
Grzegorz Basiński – Prezes Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Częstochowie. 


