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Arsenał Pamięci 

29 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i 44 Łódzka Drużyna Harcerska „Człapy” pod kierun-
kiem drużynowego i nauczyciela tej szkoły, hm Krzysztofa Jakubca organizują od kilku lat konkurs 
dla młodzieży znany pod nazwą „Arsenału Pamięci”. Zadaniem uczestników tego konkursu jest 
wyszukiwanie informacji i dokumentów dotyczących postaci ludzi zasłużonych dla polskiej historii 
i kultury. Są to bohaterowie wydarzeń z okresu wojny, polegli w obronie ojczyzny lub żyjący        
do dziś. Dotyczy to również ludzi zasłużonych w tworzeniu powojennej polskiej rzeczywistości, 
przyczyniających się do utrwalania ważnych wydarzeń lub tworzących dzieła o nieprzemijającej        
wartości.  

 

Od 7 lat do konkursu „Arsenał Pamięci” przystępują harcerki i harcerze z 26 Częstochowskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Eugeniusza Stasieckiego, której drużynowym jest hm Bogusław Stanisz. 
W ciągu tych 7 lat druhny i druhowie z tej drużyny napisali 26 prac, których bohaterami są między 
innymi: Eugeniusz Stasiecki „Pomian”, Zygmunt Łęski, Eugeniusz Czarnołęski, Marian Jackowski, 
Mieczysław Koral oraz Jerzy Duda-Gracz. Jedna z prac jest poświęcona ofiarom tzw. „Akcji AB”, 
harcerzom zamordowanym na początku II wojny światowej przez hitlerowskich najeźdźców i po-
chowanym na Cmentarzu Wojennym w Olsztynie oraz Apolonce. 

                 
Prace częstochowskich harcerzy z 26 CDH im. Eugeniusza Stasieckiego 

Na temat tych osób młodzi entuzjaści piszą 
prace udokumentowane fotografiami i innymi waż-
nymi pamiątkami. Konkursowi patronuje  znana 
polska pisarka współczesna, autorka książek biogra-
ficznych poświęconych wybitnym Polakom, Barba-
ra Wachowicz. Pod jej kierunkiem prace są spraw-
dzane i oceniane, a najlepsze z nich – wyróżniane     
i nagradzane. 

                      Na zdjęciu obok – Barbara Wachowicz 
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Każda praca jest czytana i recenzowana przez Barbarę Wachowicz i druha Krzysztofa Jakub-
ca. Uczestnicy konkursu – autorzy prac otrzymują pamiątkowe dyplomy i książki Barbary Wacho-
wicz. 

Co roku, w rocznicę „Akcji pod Arsenałem” autorzy prac są zaproszeni do Łodzi, gdzie 
uczestniczą w podsumowaniu konkursu.  

                                                

Przedstawiciele 26 CDH zawsze uczestniczą w tych spotkaniach. Bohaterami ich prac są lu-
dzie związani z historią i dniem dzisiejszym naszego miasta, młodzi częstochowianie włączają się 
do utrwalania pamięci o ludziach i wydarzeniach oraz miejscach, o których warto, a nawet trzeba 
pamiętać. 

    
                  Wręczanie nagród uczestnikom konkursu                 Krzysztof  Ociepa i Paweł Żużewicz z 26 CDH  
                                                                                             udzielają wywiadu redaktorowi Polskiego Radia w Łodzi    

 

 

 

                                                                                             Komisja Historyczna 
                                                                                            Hufca ZHP Częstochowa 

Dyplomy 
 dla autora pracy   

    i jego drużynowego 

 


