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Druh Zbigniew Jaśniewicz  był „od zawsze” i był na każde 
wezwanie:  Ojczyzny – której jako żołnierz Szarych Szeregów 
przysięgał  nie cofnąć się przed ofiarą życia;  pacjentów – jako 
znakomity, ofiarny  lekarz i harcerz który „nie opuści nikogo w 
potrzebie”;  młodzieży – jako wspaniały instruktor harcerski;  
przyjaciół – widzący w każdym  siostrę lub brata… 
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Trwająca 82 lata służba Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim… 

 

 Służba bliźnim: w drużynach zuchowych i harcerskich, w szpitalach 

wojennych,  w przerzucaniu  przez „zieloną granicę” do Generalnej Guberni 

Polaków i Żydów ściganych przez Niemców w Łodzi;  w dostarczaniu 

żywności głodującym  jeńcom – żołnierzom sowieckim  w niemieckich 

obozach przejściowych;  po wojnie służba lekarska    w klinikach Akademii 

Medycznej w Łodzi, w przychodniach przemysłowych,  w przychodniach 

kombatanckich… 

 

Służba Ojczyźnie:  jako ochotnik w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku 

był łącznikiem między Starostwem a Sztabem Armii „Łódź”; uczestniczył w 

obronie Warszawy; skierowany na wschód walczył z Niemcami i Sowietami; 

działał w wywiadzie Szarych Szeregów, kolportował prasę konspiracyjną; 

brał udział w ratowaniu polskich księgozbiorów  skazanych przez Niemców 

na zniszczenie;  w akcji „Burza” walczył w oddziale partyzanckim „Tura” aż 

do wkroczenia Armii Czerwonej,  kiedy wcielony do polowego szpitala 

Frontu Białoruskiego zmylił  trop ścigającej go kieleckiej Bezpieki… Po 

wojnie reaktywował  macierzystą 18 Łódzką Drużynę Harcerzy im. Króla 

Władysława Jagiełły, był skarbnicą wiedzy o Szarych Szeregach, Armii 

Krajowej, instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, 

niekwestionowanym autorytetem  w Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra 

Kamińskiego. 

 

Służba Bogu: głęboko wierzący, polecił  złożyć swój Order Virtuti Militari 

jako votum przed wizerunkiem Matki Bożej Harcerskiej, uczestniczył 

wielokrotnie w harcerskich i kombatanckich pielgrzymkach na Jasną Górę 

pełniąc tam także służbę medyczną,  żarliwą modlitwą wypełniał swoje 

codzienne skupienie, rozjaśniał otaczający Go w ostatnich latach mrok… 

 

Druh Zbigniew Jaśniewicz współtworzył w 1965 roku łódzkie środowisko 

Szarych Szeregów będące  pierwszym w Polsce stowarzyszeniem harcerzy i 

żołnierzy Szarych Szeregów i Armii Krajowej i przez 45 lat był aktywnym 

członkiem jego Zarządu.  Nie doczekał 50-lecia… Zabrakło miesiąca…   

 

„Życie tylko wtedy jest coś warte i tylko wtedy daje radość, kiedy jest 

Służbą”  zapisał kiedyś przyjaciel Druha Zbyszka a dziś Patron Chorągwi 

Łódzkiej ZHP  Aleksander Kamiński. Życie Druha Zbyszka było bardzo 

wiele warte i dało bardzo wiele radości… Było SŁUŻBĄ CAŁYM ŻYCIEM! 
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