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tajny komplet

w

maÜy saFotaõ
4olska mÜodzieõ,
w tym harcerze,
uczÊszczaÜa na
konsTiVaG]NnI lIkGNI
(tzw. taNne komplety)
organizowane
w prywatnych
domach.



Harcerze malowali
na murach
TaXrioX]czne haWÜa
i symbole skierowane
przeciw okupantom
(np. znak Polski
;alGzÂGIN), zrywali
niemieckie flagi
i wieszali polskie.

Harcerze naleõÂcy
do Szarych
Szeregów rozrzucali
ulotki nawoÜuNÂce
do stawiania
oporu niemieckim
okupantom.
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Ɣ ć>oêkaĆ ć6uHyĆ i ć%lIkĆ urodzili siÊ

w latach ÿ. &yli przyNacióÜmi
z NedneN klasy warszawskiego liceum,
razem naleõeli do harcerstwa.

Ɣ4o wybuchu woNny dziaÜali w Szarych

Szeregach. >asÜynÊli akcNami tzw. maÜIKo
saFotaõu.

Ɣ&yli dowódcami oddziaÜów Grup

Szturmo[yGL Szarych Szeregów
i brali udziaÜ w wielu akcNach zbroNnych
przeciw okupantom.

Z OĻ K

ƔW 1943 roku Niemcy aresztowali

Ć6udegoą i poddali brutalnemu êledztwu.
4rzyNaciele z Szarych Szeregów odbili
go w zaplanowaneN
Ć>oêkÊąakGNi
waneN przez Ć>oêkÊą
akGNi
poH %rsInaÜImNiestety,
m Niestety, ciÊõko pobity
w czasie przesÜuchaÞ
sÜuchaÞ Ć6udyą wkrótce
zmarÜ. Nie przeõyÜ
zeõyÜ równieõ Ć%leką,
ranny w akcNi odbiNania przyNaciela.
/ilka miesiÊcyy póónieN w ataku
na niemiecki posterunek polegÜ
Ć>oêkaą.
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Szare Szeregi
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tajne komplety
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Â
nazwa Zwi azckju Harcerstwa Polskiego dziaÜajÂcego
i
w konsp r i w czasie II wojny êwiatowejJ
antem polegajÂca m.in. na roznoszeniu
walka z okuypm
alowaniu napisów na murach
z
c
k
ulote
tajne nauczwanpie prowadzone w czasie niemieckiej
r ywatnych domach
okupacji
oddziaÜy bojkoowne formowane z najstarszych
spiracyjnego harcerstwa
czÜonków


