
Zalecenia dla uczniów klasy IVb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

2.06.2020 

TECHNIKA 

Temat: ABC ekologii i podróżowania - podsumowanie. 

 



Rozwiazane zadania w formie zdjęcia wyślij na adres szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 4b technika ABC - podsumowanie 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

HISTORIA 

Temat: Najsłynniejsze akcje “Szarych Szeregów” 

Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji od 27 
września 1939 r. Były one najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w 
połowie 1944 r. skupiała ponad 15 tys. członków, w tym ok. 7 tys. harcerek. Poza Warszawą 
aktywnie działały m.in. w Radomiu, Gdyni, Krakowie i na Śląsku. Rozwiązane zostały 17 
stycznia 1945 roku. 

Początkowo do Szarych Szeregów przyjmowano tylko młodzież od 17 roku życia, jednak w 
związku z dużym zainteresowaniem osób młodszych ramy te postanowiono poszerzyć. Od 
listopada 1942 r. stopniowo reorganizowano konspiracyjne struktury. 

Młodych ludzi zgłaszających się do organizacji dzielono na trzy grupy wiekowe. Najmłodsi, 
tzw. Zawiszacy, chłopcy w wieku 12-14 lat, byli szkoleni w ratownictwie i łączności. Nie brali 
udziału w bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi. 

Zespoły starszych chłopców, w wieku 15-17 lat, tworzyły Bojowe Szkoły (BS), w których 
prowadzono szkolenie wojskowe i przygotowywano do służby w oddziałach rozpoznawczych, 
zwiadowczych, łączności oraz pocztach dowódców różnych szczebli. Harcerze BS brali udział 
w walce konspiracyjnej w Organizacji Małego Sabotażu Wawer, prowadząc propagandę 
wśród ludności polskiej; zajmowali się też wywiadem i zbieraniem informacji, 
przekazywanych Armii Krajowej i innym organizacjom podziemnym. W czasie Powstania 
Warszawskiego bataliony Szarych Szeregów walczyły w szeregach Armii Krajowej. Najmłodsi, 
Zawiszacy, zapewniali łączność walczącym oddziałom oraz stanowili większość obsady 
osobowej powstańczej poczty polowej. 

Oddzielną organizację w Szarych Szeregach tworzyła Organizacja Harcerek. W konspiracji 
harcerki włączyły się w służbę sanitarną, łączność, opiekę nad więźniami, pomoc dla dzieci i 
Żydów, sabotaż, wywiad i dywersję. 

* Dla przypomnienia historii Zośki, Alka i Rudego, obejrzyj 
film: https://www.youtube.com/watch?v=ecNGUglRcFg 

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się więcej o "Akcji pod Arsenałem" 

W nocy z 18 na 19 marca 1943 r., w mieszkaniu przy ul. Osieckiej na warszawskim 
Grochowie, Gestapo aresztowało Henryka Ostrowskiego "Heńka" - dowódcę hufca-plutonu 
„Praga” Grup Szturmowych Szarych Szeregów. W czasie rewizji Niemcy znaleźli u niego 
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materiały szkoleniowe i wywiadowcze oraz notatki m.in. z adresem Jana Bytnara "Rudego" - 
komendanta hufca-plutonu "Południe"  

Kilka dni później, w nocy 22 na 23 marca, w kamienicy przy al. Niepodległości, ta sama ekipa 
gestapowców aresztowała "Rudego”. Również w jego mieszkaniu Niemcy znaleźli przedmioty 
świadczące o działalności dywersyjnej, m.in. angielski zapalnik naciskowy. 

Po aresztowaniu Bytnara w Grupach Szturmowych przeprowadzono akcję alarmową: o 
sytuacji zawiadomiono jego kolegów, ewakuowano magazyny i oczyszczono lokale 
konspiracyjne. 

Przyjaciel i zwierzchnik „Rudego” Tadeusz Zawadzki "Zośka", zastępca dowódcy 
warszawskich Grup Szturmowych i komendant hufca "Centrum", natychmiast podjął 
działania mające na celu odbicie "Rudego", zarządzając alarm bojowy w hufcach "Centrum" i 
"Południe". 

"Zośka" nawiązał kontakt z Naczelnikiem Szarych Szeregów Florianem Marciniakiem oraz 
komendantem Chorągwi Warszawskiej i komendantem Grup Szturmowych w Warszawie 
Stanisławem Broniewskim „Orszą”, przedstawiając im koncepcję odbicia "Rudego”. Chociaż 
oparta jedynie na przypuszczeniu, że aresztowany zostanie tego samego dnia przewieziony z 
siedziby Gestapo na Pawiak - została wstępnie zaakceptowana przez zwierzchników. 

Ze względu na wyjątkowość akcji oraz obawy dotyczące skali niemieckiego odwetu po jej 
przeprowadzeniu, ostateczną decyzję w sprawie odbicia „Rudego” miało podjąć dowództwo 
Oddziałów Dyspozycyjnych Kedywu KG AK. Niestety okazało się, że dowódca Oddziałów 
Dyspozycyjnych mjr Jan Wojciech Kiwerski "Lipiński" wyjechał służbowo z Warszawy. 
Pomimo jego nieobecności "Zośka" postanowił nie przerywać przygotowań. Akcję 
zaplanowano na 23 marca na godz. 17.30. 

Dzięki informacjom byłego więźnia Pawiaka Konrada Okolskiego "Kuby", ustalono codzienną 
drogę transportu więziennego, która wiodła z Pawiaka przez Nalewki, pl. Teatralny, 
Krakowskie Przedmieście do al. Szucha. Powrót następował tą samą trasą. 

Obejrzyj film opowiadający o owych 
wydarzeniach: https://www.youtube.com/watch?v=wAC6jO-NTHs 
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