O „Zośce”, „Alku” i „Rudym”
Zdjęcie poniżej przedstawia kamienicę przy Alei Niepodległości 159 w Warszawie, zbudowaną w latach
1936-1938. Tak wyglądała w 2014 roku (według Google Street View)

A tak – w 2018:

Widać, że fasada przeszła gruntowną renowację. Jeden element pozostał niezmienny: to tablica
pamiątkowa po lewej stronie od wejścia do bramy. Wygląda ona tak:

Odczytajmy tablicę i ustalmy, kogo i dlaczego upamiętnia.
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O „Zośce”, „Alku” i „Rudym”
A.
Wpisz imię i nazwisko człowieka, któremu została poświęcona:
W którym roku się urodził?
Którego dnia, miesiąca i roku zmarł?
Dlaczego zmarł tak młodo?
B.
Dalsze informacje uzupełnij po wyjaśnieniu skrótów
Hm. – harcmistrz, to stopień harcerski
Ps. – pseudonim, imię lub przezwisko stosowane zamiast prawdziwego imienia i nazwiska
Do jakiej organizacji należał Jan Bytnar?
Jak mówili na niego koledzy?
C.
Tablica wymienia trzy fakty z życia Jana Bytnara, oprócz urodzenia, śmierci i zamieszkiwania przy Al.
Niepodległości:
- był bohaterem Szarych Szeregów
- został aresztowany
- został uwolniony z rąk Gestapo w akcji „Pod Arsenałem"
Zauważyliście na pewno, że ze względu na bardzo ograniczony rozmiar tablica przedstawia życiorys
„Rudego” bardzo skrótowo. Co więcej, nie zrozumiemy go, jeśli nie będziemy potrafili odpowiedzieć na
następujące pytania:
Czym były Szare Szeregi?
Co to było Gestapo?
Czym była akcja „Pod Arsenałem”?
Co działo się w Warszawie w roku 1943, a właściwie – w latach 1939-1945?
Odpowiedzcie na te pytania, na które potraficie. Aby sprawdzić i uzupełnić wiedzę, zajrzyjcie do słowniczka
na końcu lekcji.
D. Na tablicy oprócz napisów widać dwa krzyże. Które słowa z tablicy symbolizuje każdy z nich?
Krzyż harcerski – symbol przynależności do
Krzyż Walecznych – odznaczenie wojskowe, za
czyny męstwa i odwagi, wykazane w boju
harcerstwa
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O „Zośce”, „Alku” i „Rudym”
Zwróćcie uwagę na to, że tablica mówi przede wszystkim o śmierci bohatera – okrutnej, strasznej śmierci
bardzo młodego człowieka, którego młodość przypadła na czas II wojny światowej. W czasie tej wojny zginęło
około 6 milionów obywateli polskich, w tym wiele osób starszych, kobiet, dzieci i młodzieży. A jednak „Rudy”
był postacią wyjątkową. Wyjątkowość jego życiorysu została ujęta na tablicy w zaledwie trzech wyrazach
„bohater Szarych Szeregów”. Co się za nimi kryje?
Dokonania jego i jego kolegów przedstawia książka Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.
Przeczytaj fragment „Kamieni na szaniec” [na przykład o malowaniu „kotwicy” Polski Walczącej] i wymień
działania, które świadczyły o bohaterstwie harcerzy.
Dla chętnych: opracuj tablicę, podobną do tej z Al. Niepodległości, upamiętniającą jednego kolegów
„Rudego” – „Alka” lub „Zośkę”.
Zadanie dodatkowe. Zapewne byliście kiedyś na cmentarzu i przyglądaliście się płytom nagrobnym.
Większość z nich jest jeszcze bardziej lakoniczna niż tablica pamiątkowa Jana Bytnara. Zazwyczaj można się
z nich dowiedzieć jedynie, jak nazywała się pochowana w tym miejscu osoba, kiedy się urodziła i kiedy
zmarła. Czasami zamieszczone są jeszcze dane o miejscu życia, zawodzie albo rodzinie oraz dodane jest
zdjęcie zmarłego. Zaproponujcie, skąd można by się było dowiedzieć o szczegółach życia wybranej osoby.

Słowniczek:
Szare Szeregi – tajna organizacja harcerska, działająca na terenie okupowanej przez Niemcy Polski w czasie
II wojny światowej.
Gestapo – niemiecka tajna policja, działająca w latach 1933-1945, kierująca wieloma zbrodniami przeciwko
ludności krajów okupowanych przez Niemcy.
Akcja „pod Arsenałem” – operacja Szarych Szeregów, polegająca na uwolnieniu z rąk Niemców polskich
więźniów, przewożonych z siedziby Gestapo do więzienia Pawiak w Warszawie. W tej bardzo ryzykownej,
niezwykle sprawnie zorganizowanej akcji wzięło udział 29 osób. Zakończyła się powodzeniem – więźniów
odbito, a Niemcom nie udało się ustalić sprawców.
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