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„(…) 27 września 1939 r. grupa instruktorów harcerskich zebranych w
Warszawie powołała organizację pod nazwą Szare Szeregi, stanowiącą
bezpośrednią kontynuację przedwojennej Organizacji Harcerzy Związku
Harcerstwa Polskiego. Była ona największą organizacją harcerską w
okupowanej Polsce. Szare Szeregi w trzech grupach wiekowych (Zawisza,
Bojowe Szkoły i Grupy Szturmowe) realizowały program wychowania przez
samokształcenie i walkę o wyzwolenie Polski. Dokonania konspiracyjnych
organizacji harcerskich, a w szczególności Szarych Szeregów, przeszły do
legendy, rozpalając wyobraźnię i uczucia patriotyczne kolejnych pokoleń
polskiej młodzieży. W czasach komunistycznego zniewolenia budowały
postawy oporu wobec niedemokratycznej władzy, przywiązania do
patriotycznych wzorców ideowych, przypominając najlepsze tradycje walki o
wolność i niepodległość.”
Fragm. Uchwały Rady Naczelnej ZHR z dn. 27.09.2014r.
Szare Szeregi – inspiracja, legenda, wzór do naśladowania.
Ich program „Dziś – jutro - pojutrze” niejednokrotnie budził w nas podziw, jak w tych
nienormalnych czasach można było myśleć o przyszłości, normalności i budowaniu
niepodległej Polski….czytamy o nich w książkach, uczymy się na lekcjach historii i pewnie
nie raz chcielibyśmy zadać pytania na które mogą odpowiedzieć tylko oni, harcerki i
harcerze Szarych Szeregów.
A oto dwoje z nich:
Harcmistrzyni Barbara Pajor ps. „Szara” harcerską przygodę rozpoczęła uczestnicząc
w zajęciach konspiracyjnej drużyny harcerskiej w czasie okupacji w Krakowie. Służbę
instruktorską, już po wojnie, pełniła najpierw w ZHP, a po powstaniu ZHPr.zał.1918
włączyła się w działania Okręgu Małopolskiego i Małopolskiej Chorągwi Harcerek;
następnie po połączeniu ZHPr.zał.1918 i ZHR w pracę Organizacji Harcerek.
Mimo znacznej różnicy wieku bardzo mocno zaangażowała się w budowanie odradzającej
się Organizacji Harcerek. Służyła nie tylko wiedzą instruktorską, ale także
doświadczeniem życiowym. Była przewodniczącą i członkiem Sądu Harcerskiego,
członkinią Głównej Kwatery Harcerek i Komisji Harcmistrzyń, a podczas Zlotu 80. lecia
Harcerstwa w Olszynie k/Częstochowy w roku 1991 współszefową służb medycznych
organizując szpital polowy.
Obecnie wiceprzewodnicząca krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów,
bierze udział w corocznych Złazach Szarych Szeregów organizowanych w ośrodku na
Lubogoszczy, gdzie spotyka się z młodzieżą ze szkół mających za patronów Szare Szeregi
oraz z harcerzami. Realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem program „Pamięć i Troska”,
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który ma na celu upowszechnianie wiedzy o Szarych Szeregach, a także budowanie
postawy patriotycznej wśród młodzieży.
I wciąż pokazuje, że harcerką można być przez całe życie. Tylko służba i zadania się
zmieniają.

Kapitan harcmistrz Władysław Zawiślak, Harcerz Rzeczypospolitej ps. „Wrzos”.
Urodzony w 1922 r. w Krakowie, w latach wojny harcerz Szarych Szeregów i żołnierz AK,
po wojnie współorganizator i komendant antykomunistycznej organizacji
starszoharcerskiej działającej pod kryptonimem Polska Straż Przednia. Więzień
polityczny 1946-1949, po uwolnieniu pracował zawodowo wykorzystując swe
wykształcenie inżyniera budownictwa lądowego Politechniki Krakowskiej oraz
ekonomisty, wyniesione z Akademii Handlowej. Pracował w Klubie Inteligencji
Katolickiej, był członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska, a następnie
Komitetu Obywatelskiego. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego krakowskiego
oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
No i jeździ, organizuje wystawy, spotkania. I opowiada, opowiada, opowiada i odpowiada
na mnóstwo pytań.…wulkan energii, przez całe wierny harcerskiemu Prawu i
Przyrzeczeniu.
1. Krzyż Honorowy
Na wniosek Kapituły Krzyża Honorowego ZHR w 75 rocznice powstania Szarych
Szeregów nadaję Krzyż Honorowy ZHR:
hm. Barbarze Pajor
hm. Władysławowi Zawiślakowi
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