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I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami 

I będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami... 

I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast 

polami 

I będziem równać w prawo, szarymi szeregami 

I będziem szli jak hymny, skroś wsi, skroś miast 

polami 

I będziem równać w prawo, szarymi 

szeregami...



Harcerze wchodzący w skład Szarych 

Szeregów zostają podzieleni na trzy piony 

wiekowe:



Zawiszacy (do lat 16) – kolportaż prasy 

podziemnej, służba w łączności i wywiad



HASŁO Szarych Szeregów: 

„Dziś, Jutro, Pojutrze”

DZIŚ – nauka, mały sabotaż, 

przygotowania do walki

JUTRO

– walka zbrojna,

powstanie

POJUTRZE – odbudowa, nauka i praca w 

WOLNEJ POLSCE





Trochę starsi harcerze to Bojowe Szkoły

Mieli 15-17 lat –brali udział w sabotażu. 

Pisali hasła na murach, ośmieszali 

i przeszkadzali Niemcom.



Najstarsi harcerze, mający powyżej 18 

lat należeli do Grup Szturmowych. 

Prowadzili akcje zbrojne.





Warszawskie Grupy Szturmowe podzielono na 4 „Roje” (Hufce):

Rój „Centrum” - dowódca „Zośka” Tadeusz Zawadzki

Rój „Południe” - dowódca „Rudy” Jan Bytnar

Rój „Wola” - dowódca „Antek z Woli” Jan Kopałka

Rój „Praga” - dowódca „Heniek” Henryk Ostrowski





„Alek” – Aleksy Dawidowski  (1920-1943)

instruktor harcerski, podharcmistrz, członek Szarych 

Szeregów i grup szturmowych



„Zośka” – Tadeusz Zawadzki 

(1921-1943)

hufcowy hufca „Centrum”, 

dowódca Warszawskich Grup 

Szturmowych, 



„Rudy” – Jan Bytnar 

(1921-1943)

hufcowy hufca „Południe”





Akcja pod Arsenałem
W 1943 roku Niemcy aresztują Rudego. 

Koledzy organizują akcję uwolnienia. 

Akcja harcerzy udaje się, ale Alek i Rudy 

umierają z powodu ran.



Obecny widok na gmach 

Arsenału i tablicę 

upamiętniającą akcje. 



Jan Zawadzki wziął udział w akcji 

TAŚMA. Żołnierze Grup Szturmowych 

zaatakowali posterunek we wsi Sieczychy

koło Wyszkowa nad Bugiem.   

20 sierpnia 1943 r.

W akcji zakończonej zdobyciem 

posterunku zginął „Zośka”

pełniący funkcję obserwatora. 



Na miejsce 
dotychczasowego 

Oddziału Specjalnego 
„Jerzy” do życia 
powołany został 

batalion, któremu na 
cześć poległego dowódcy 

Grup Szturmowych 
Tadeusza Zawadzkiego, 

nadano nazwę Batalion 
Szarych Szeregów 

„Zośka”.   

1 września 1943 r.



W czasie Powstania Warszawskiego
w szeregach ZOŚKI walczyło łącznie

około 520 żołnierzy.

Za walki Powstaniu 
Warszawskim Wódz Naczelny 

odznaczył batalion ZOŚKA 
Srebrnym Krzyżem

Orderu Virtuti Militari.

Łącznie w ZOŚCE w okresie okupacji
i Powstania Warszawskiego służyło

około 770 żołnierzy.



Kwatera „Szarych Szeregów”



Kwatera Batalionu „Zośka” 

w Święto Zmarłych



Zaśpiewaj z Nimi…

I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami 

I będzie Bóg nad nami i będzie Naród z nami... 

I będziem szli, jak hymny, skroś wsi, skroś miast 

polami 

I będziem równać w prawo, szarymi szeregami 

I będziem szli jak hymny, skroś wsi, skroś miast 

polami 

I będziem równać w prawo, szarymi 

szeregami...

https://www.youtube.com/watch?v=1d3tjfgRDbI







Oby nie musieli nigdy 

stawać na polu 

walki….


