Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy
o Patronie:
„Oni szli szarymi szeregami…”
26 marca 1943 roku harcerze z Grup Szturmowych Szarych Szeregów
przeprowadzili brawurową akcję uwolnienia z rąk gestapo

Jana Bytnara

„Rudego”, dowódcy Hufca „Południe” w Chorągwi Warszawskiej.
W

70 rocznicę tego wydarzenia, znanego powszechnie jako akcja pod

Arsenałem, nasze gimnazjum planuje uroczyste nadanie szkole imienia Szarych
Szeregów. Miesiąc wcześniej, a więc 26 lutego 2013 r. zapraszamy uczniów do
udziału w kolejnym konkursie wiedzy o naszym patronie.
Organizatorzy:
Jolanta Klucz
Izabela Morawska
1. Cele konkursu:
propagowanie wiedzy o Szarych Szeregach;
rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną;
podnoszenie poziomu wiedzy historycznej;
rozbudzanie patriotyzmu;
kształtowanie postaw zgodnych z Prawem Harcerskim;
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami.
2. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum 23.
Uczniowie tworzą trzyosobowe zespoły.
Każda klasa zgłasza przynajmniej jedną drużynę.
Każdy zespół zobowiązany jest do przygotowania
zagadnień konkursowych.(załącznik nr 1)
3. Termin zgłaszania drużyn – 20 lutego br.

4. Formy pracy:
karty pracy,
praca z tekstami źródłowymi,
rozpoznawanie symboli,
rozpoznawanie postaci i wydarzeń
5.Nagrody:
dyplomy
nagrody książkowe
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opanowania

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
Jolanta Klucz i Izabela Morawska
Załącznik nr 1

Zagadnienia konkursowe:
1. W jakich latach działały Szare Szeregi?
2. Z jakimi organizacjami wojskowymi były związane, komu podlegały?
3. Program działania ( „Dziś”, „Jutro”, „Pojutrze”)
4. Geneza nazwy Szare Szeregi.
5. Kolejni naczelnicy Szarych Szeregów, ich kryptonimy.
6. Struktura

organizacyjna

(grupy

wiekowe,

kryptonimy

jednostek

organizacyjnych).
7. Struktura terenowa ( chorągwie działające w różnych rejonach Polski, ich
kryptonimy )
8. Rozpoznawanie i interpretowanie następujących tekstów:
Prawo Harcerskie,
Przyrzeczenie Harcerskie,
rota konspiracyjna Szarych Szeregów
hymn Szarych Szeregów (autor słów, jego losy)
9. Działania harcerzy (przykłady akcji Małego Sabotażu i akcji dywersyjnych,
Harcerska Poczta Polowa).
10. Przyczyny, cele, przebieg i skutki akcji pod Arsenałem.
11.Tajna prasa wydawana przez Komendę Główną Szarych Szeregów.
12.Symbole, którymi posługiwali się harcerze. Krzyż harcerski, lilijka.
13.Słynne bataliony walczące w powstaniu warszawskim.
14. Losy Rudego, Alka i Zośki.
15. Szare Szeregi i powstanie warszawskie w ikonografii.
Proponowane źródła wiadomości:
Głuszek Z., Szare Szeregi. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2010.
Jabrzemski J., Harcerze z Szarych Szeregów, Warszawa 1997.
Kamiński A., Kamienie na szaniec.

