
15 rocznica nadania imienia
Szarych Szeregów

Szkole Podstawowej w Płochocinie



 Historia naszej Szkoły sięga roku 1905 powstała wtedy 
szkoła prywatna przy cukrowni, Daniela i Jakuba 
Przeworskich w Józefowie.
Szkoła mieściła się w budynkach cukrowni, a uczyły się 
w niej wyłącznie dzieci pracowników zakładu.

 W 1932 roku szkołę przeniesiono do Święcic.
 W 1945 roku szkoła wróciła do macierzystego budynku 

w Józefowie, gdzie nauczaniem objęto już 180 dzieci.



 W 1986 roku powołany został Społeczny Komitet 
Budowy Szkoły w Józefowie. Istniejący wtedy budynek 
mimo wielu remontów był za mały i część dzieci 
uczyła się w lokalach zastępczych.



 3 maja 1991 roku dokonano uroczystego wmurowania 
kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej 
w Płochocinie



 2 lutego 1994 oddanie do użytku obecnego budynku



 23 kwietnia 2005 roku szkole zostało nadane imię 
Szarych Szeregów.



Szare Szeregi powstały 27 września 1939 r. to 
konspiracyjna nazwa Organizacji Harcerzy ZHP. 
Konspiracyjna bo w czasie II wojny światowej nie 
mogła działać jawnie.

Mimo wojny harcerze postanowili walczyć o wolność
i przyszłość Polski przez realizację programu:

„Dziś, jutro, pojutrze”



Znaczenie hasła:
 Dziś - okres konspiracji i przygotowanie do powstania
 Jutro - walka zbrojna z okupantem
 Pojutrze – odbudowa kraju i praca w wolnej Polsce

Struktura organizacji została taka jak przed wojną, posługiwano się 
kryptonimami:

Kwatera Główna > pasieka
chorągwie > ule
hufce > roje
drużyny > rodziny
zastępy > pszczoły



Młodzież w  Szarych Szeregach była podzielona na 
grupy w zależności od wieku i zadań jakie w związku z 
tym wypełniać:

 Zawiszacy: najmłodsi harcerze w wielu 12 – 14 lat
 Bojowe Szkoły: 15 – 17 lat
 Grupy Szturmowe: młodzież powyżej 18 lat



 nie brali udziału w walce bieżącej,
 przygotowywali się do pełnienia służby pomocniczej,
 Uczyli się na tajnych kompletach – aby w przyszłości 

mogli świadomie odbudowywać państwo polskie

Służba pomocnicza to: regulacja ruchu, łączność, 
ratownictwo.

Podczas powstania warszawskiego Zawiszacy 
zajmowali się przenoszeniem meldunków.



 Mały sabotaż – usuwanie niemieckich napisów i flag, 
rysowanie symboli niepodległościowych i inne 
działania propagandowe.

 Wywiad – Informacja Szarych Szeregów
czyli obserwacja niemieckich wojsk i ich ruchów.

 Udział w przeszkoleniu wojskowym
 Przygotowanie się na okres odbudowy poprzez naukę. 



 Wielka Dywersja – czyli wysadzanie pociągów, 
odbijanie więźniów (Akcja pod Arsenałem), 
wykonywanie wyroków (zamach na Kutscherę) , 
rozbijanie niemieckich posterunków granicznych itp.

 udział w szkoleniach wojskowych np. Kurs Dowódców 
Kompanii, szkolenia saperskie itp. 

 studia na tajnych kompletach jako przygotowanie do 
odbudowy Polski po wojnie.



 Rudy – Jan Bytnar

 Alek – Maciej Aleksy Dawidowski

 Zośka – Tadeusz Zawadzki



Harcerskie ideały braterstwa i służby 
są na bliskie dlatego w tym duchu 
pragniemy wychowywać naszą 
młodzież.

Dziękujemy za uwagę.
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