


Począwszy od 1939 r. 
do polskich konspiracji niepodległościowych 
masowo garnęli się ludzie młodzi. 

Tworzyli też własne organizacje – takie jak Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, Orlęta, Szare 

Szeregi, „Związek Koniczyn” – (od 1943 r. „Bądź Gotów”), Hufce Polskie, Organizacja Małego Sabotażu 

„Wawer”, Organizacja Małego Sabotażu „Palmiry”, Teren Młodzieży, Unia Młodzieży, Grupa Młodzieży 

„Płomienie”, Młodzież Wielkiej Polski (przekształconą następnie w Młodzież Wszechpolską), Związek 

Młodzieży Socjalistycznej, Porozumienie Organizacji Młodzieżowych. Wydawali własne konspiracyj-

ne pisma: „Źródło”, „Dęby”, „Drogowskaz”, „Pismo Młodych”, „Brzask”, „Krąg”, „Młodzi Idą”, „Har-

cerz”, „Młodzież Imperium”, „Młodzież Rzeczpospolitej”, „Młodzież Socjalistyczna”, „Wszechpolak”, 

„Biuletyn Polski”, „Biuletyn POM”, „Brzask – organ Młodzieży Obozu Narodowego”, „Patrol”, „Młody 

Nurt”, „Kolumna”, „Praca i Walka”, „Orlęta”. Wchodzili także, mimo celowo wprowadzonych ograniczeń 

wiekowych, do wojskowych organizacji tworzonych przez dorosłych, pełniąc w nich głównie funkcję 

łączników, kolporterów. W końcowym okresie wojny w sytuacjach ekstremalnych brali także udział 

w walkach (w akcji „Burza” czy też powstaniu warszawskim).

Najsilniejszą organizacją skupiającą dzieci i młodzież był działający od 27 września 1939 r. w konspi-

racji (jako Szare Szeregi) Związek Harcerstwa Polskiego. Liczył on blisko 10 tys. uczestników. Żeńska 

cześć ruchu harcerskiego działała w odrębnej strukturze, tj. Organizacji Harcerek („Związek Koniczyn”, 

od 1943 r. „Bądź Gotów”). 

W listopadzie 1942 r. 
nastąpił podział podziemnego męskiego harcerstwa 
na trzy „szczeble” wiekowe. 

Najmłodszą grupę tworzyli „Zawiszacy” – w wieku od 12 do 15 lat. Pozostawali w sferze harcerskiej 

pracy formacyjnej, podczas której przygotowywani byli do pełnienia wojskowej służby pomocniczej 

w charakterze łączników, zwiadowców i obsługi poczty polowej. 
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Średnią kategorię wiekową tworzyły Bojowe Szkoły, skupiające młodzież w przedziale wiekowym od 

16 do 18 lat. Jej uczestników również objęto pracami formacyjnymi, ale byli też wykorzystywani w za-

kresie małego sabotażu i akcji „N”, a w czasie spodziewanego powstania przeznaczano dla nich zada-

nia w służbie łączności i rozpoznaniu. 

Najstarsza kategoria wiekowa podziemnego harcerstwa, tj. Grupy Szturmowe, obejmowała mło-

dych ludzi w wieku powyżej 18 lat. Przechodzili oni przeszkolenie wojskowe i byli wykorzystywa-

ni w działalności Armii Krajowej. Utworzono z nich dwa oddziały „Agat” (anty-gestapo), „Pegaz” 

(przeciw-gestapo) przekształcony w harcerski batalion „Parasol” i drugi przeznaczony do działań 

dywersyjnych na większą skalę – Oddział Specjalny (OS) „Jerzy” przemianowany pod koniec sierp-

nia 1943 r. na batalion AK „Zośka”. W czasie powstania warszawskiego obydwa bataliony walczyły 

w składzie Zgrupowania „Radosław”. W toku walk na Woli, Starym Mieście, Czerniakowie, Powiślu 

i Mokotowie poniosły straty sięgające 80 proc. swych stanów osobowych.

Zakończenie drugiej wojny światowej 
nie zamknęło historii walki młodych ludzi 
o niepodległość Polski. 

Masowo zasilali oni szeregi antykomunistycznych konspiracji dorosłych, pełniąc tak jak dawniej funkcje 

łączników, sanitariuszy, wywiadowców, walcząc w szeregach licznych oddziałów partyzanckich.  Do 

panteonu takich młodych bohaterów z pewności zaliczyć można Danutę Siedzikównę „Inkę”, Mieczy-

sława Abramowicza „Miecia”, czy też Rajmunda Drozda „Mikrusa”. Ich szeregi stopniowo się wykru-

szały w wyniku masowych represji stosowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Pozo-

stał jednak niezwykle żywotny etos młodego bojownika o wolną Polskę. Po likwidacji najważniejszych 

zbrojnych i politycznych struktur konspiracyjnych ich kontynuatorami stali się właśnie ludzie młodzi. 

W okresie największego zniewolenia na terenie całej Polski (na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie-

siątych) powstało ponad 1200 uczniowskich organizacji konspiracyjnych – skupiających blisko 20 ty-

sięcy młodych ludzi. Mimo że nie mieli szans na zwycięstwo, dawali dowód głębokiego przywiązania 

do idei niepodległościowej, do końca walcząc ze zniewoleniem Polski.
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Jan Romocki „Bonawentura”

Modlitwa Szarych Szeregów 
Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas, Panie 
[…]
Uchroń od zła i nienawiści.
Niechaj się odwet nasz nie ziści.
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste.

Krzysztof Kamil Baczyński

Których nam nikt nie wynagrodzi...
Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata wy straszne, lata wąskie
jak dłonie śmierci w dniu narodzin. 
[…]
Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastąpi,
lata – ojczyzno złej młodości,
trudnej starości dniu narodzin.
Bogu podamy w końcu dłonie
spalone skrzydłem antychrysta,
i on zrozumie, że ta młodość
w tej grozie jedna była czysta.



Członkowie SzaryCh Szeregów (od lewej „Jędrek”, Jan wuttke „Czarny Jaś” oraz „Barnaba”, kampinos, lata czterdzieste (AAN)
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grupa SanitariuSzy i łąCzników podczas powstańczej mszy, 
warszawa, 1944 r. (AAN)
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Jeden z nieletniCh żołnierzy powstania warszawskiego, 
warszawa 1944 r. (MPW)
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grupa zawiSzaków przy grobie kolegi zbigniewa Banasia „Banana”, warszawa, 1944 r. (MPW)
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Małoletni żołnierz powstania warszawskiego w towarzystwie starszego kolegi (MPW)
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Młodzi żołnierze batalionu ak „harnaś” po zdobyciu paSty, warszawa, 23 sierpnia 1944 r. (MPW)
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różyCzka goździewSka – 8-letnia sanitariuszka z powstania warszawskiego, 
warszawa, 1944 r. (MPW) 
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Jeden z MałoletniCh uCzeStników powstania warszawskiego 
po wyzwoleniu obozu jenieckiego, Brunszwik, 1945 r. (AAN)
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izolda zaJąCzkowSka z matką Czesławą i ojcem ppor. Czesławem zajączkowskim 
„ragnerem” – dowódcą iV batalionu 77 pp ak (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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Stanisław Brylewski „Mucha” – nieletni żołnierz 4 Batalionu 77 pp ak, 
nowogródczyzna 1944 r., (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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JaroSław karankiewiCz „Jarek” (klęczy na pierwszym planie) – małoletni żołnierz 
2 batalionu 77 pp ak, nowogródczyzna 1944 r., (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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Jerzy wideJko „JureCzek” w towarzystwie dowódcy 3 Brygady wileńskiej ak, 
kpt. gracjana Fróga „Szczerbca”, turgiele 1944 r., (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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toMaSz i StaniSław BySzkowie – żołnierze 30 dywizji „poleskiej” ak, 
1944 r., (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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zoFia MatuSewiCz-pogorzelSka i rySzard Mazur „rySio” z 3 batalionu 77 pp ak, 
nowogródczyzna, 1944 r. (ze zbiorów K. Krajewskiego)
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Małoletni żołnierz Brygady Świętokrzyskiej nSz, holiszów, 5 maja 1945 r., (ze zbiorów L. Żebrowskiego)
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raJMund drozd „MikruS” – piętnastoletni żołnierz 5 Brygady wileńskiej ak (trzeci z lewej) 
wśród towarzyszy broni, Białostocczyzna 1945 r. (AIPN)

19



MieCzySław aBraMowiCz „MieCio” (na pierwszym planie) 
w towarzystwie żołnierzy 5 Brygady wileńskiej ak, Białostocczyzna 1945 r. (AIPN)

20



danuta Siedzikówna „inka” – nieletnia sanitariuszka 
5 Brygady wileńskiej ak na Białostocczyźnie i pomorzu
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danuta Siedzikówna „inka” i Mieczysław abramowicz „Miecio” wśród żołnierzy 
4 szwadronu 5 Brygady wileńskiej ak, puszcza Białowieska, 1945 r. (AIPN)
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nieznana dziewCzynka w towarzystwie dowódcy patrolu nzw 
ryszarda Sosnowskiego „wydry”, Białostocczyzna 1946 r. (AIPN)
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waCław BorkowSki „płoMień” – żołnierz nzw z dzieckiem, 
Białostocczyzna 1946 r. (AIPN)
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raJMund drozd „MikruS” (pierwszy z prawej), 
żołnierz 6 Brygady wileńskiej ak, podlasie 1947 r. (AIPN)
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lidia lwow „lala” z córką lucjana Minkiewicza „wiktora”, podhale, 1948 r. (AIPN)
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JózeF olekSiak „wiChura” – żołnierz 6 Brygady wileńskiej ak 
(ze zbiorów K. Krajewskiego)
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antoni ChylińSki „ŚwiStak” – uczestnik powstania warszawskiego, 
członek młodzieżowej organizacji konspiracyjnej z Jeleniej góry (AIPN)
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woJCieCh BarańSki „wiCher” – lider młodzieżowej organizacji konspiracyjnej  
z lat 1945–1947 – harcerze armii krajowej (AIPN)
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ulotki młodzieżowych organizacji konspiracyjnych  
(„ooB” oraz związek Młodzieży polski walczącej (AIPN)
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FragMent liStu henryka duszyńskiego z konspiracyjnej organizacji młodzieżowej 
„Młoda polska” oraz deklaraCJa CzłonkowSka młodzieżowej organizacji konspiracyjnej 
„polska podziemna organizacja wojskowa” (AIPN)
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rozkaz organizaCyJny jednej z konspiracji młodzieżowych (AIPN)
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prawa „orląt” – dokument programowy 
jednej z wielu organizacji konspiracji młodzieżowej (AIPN)
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ulotka przygotowana w 1949 r. 
przez młodzieżową organizację „orlęta” z gdyni (AIPN)
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Członkowie podzieMneJ organizaCJi zhp „orlęta” przy pomniku 
na cmentarzu na Bródnie wzniesionym ku czci pomordowanych przez niemców 
2 sierpnia 1944 r., warszawa, początek lat pięćdziesiątych (AIPN)
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grupa harCerzy na kwaterze Batalionu „zośka” na warszawskich powązkach  
– po zakończonej lekcji z najnowszej historii polski, warszawa 1951 r. (AIPN)
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