Akcja „M” Szarych Szeregów w Łowiczu
w okresie II wojny światowej
1) Akcja „M” Szarych Szeregów
Po wybuchu II wojny światowej, w pierwszych dniach września 1939 roku władze
centralne ZHP przestały funkcjonować. Z 11 członków Naczelnictwa tylko 6 osób pozostało
w kraju. Jedna z tych sześciu – wiceprzewodnicząca ZHP Wanda Opęchowska – brała udział
w „Pogotowiu Harcerzy” w obronie Warszawy. To właśnie pod jej przewodnictwem już
27 września zebrała się kilkuosobowa grupa z dotychczasowego przedwojennego składu
władz naczelnych ZHP i podjęto decyzję w sprawie organizacji tajnego harcerstwa
w okupowanej Polsce. Nowe władze naczelne ukonstytuowały się 16 stycznia 1940 roku.
Przewodniczącym Szarych Szeregów (tzn. Związku Harcerstwa Polskiego w konspiracji)
został ks. Jan Mauersberger, wiceprzewodniczącą Wanda Opęchowska, Naczelniczką
Harcerek hm Maria Krynicka, Naczelnikiem Harcerzy hm Florian Marciniak, a sekretarzem
generalnym hm Antoni Olbromski. W tajnym harcerstwie w pełni uznawano powstałe organy
władzy państwowej i armii Polski Podziemnej za legalnie działające w imieniu istniejącego
w tym czasie rządu. Uważano, że pozostały w mocy przepisy i zasady harcerskie,
a w szczególności cele zawarte w statucie nadanym zarządzeniem Rady Ministrów
z 8 kwietnia 1936 roku. Statut ten określał m.in.
w § 4: „ZHP ma na celu:
a) wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi
w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego,
b) przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Państwa Polskiego,
opartej na Jego umiłowaniu i żołnierskiej gotowości do Jego obrony, bezinteresowności,
karności obywatelskiej i honorze,
c) wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego,
d) pomoc w pracy harcerskiej polskiej młodzieży poza granicami kraju i współdziałanie
z międzynarodowym ruchem skautowym.
w § 5: (1) Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach etyki chrześcijańskiej,
(2) Podstawą ideologii harcerskiej jest Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie, które brzmią
następująco:
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Przyrzeczenie harcerskie
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo harcerskie
1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc innym.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów
alkoholowych1.
W 1942 roku w Szarych Szeregach wprowadzono i rozpowszechniono dodatkowe ślubowanie
o następującej treści:
„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu Szarych Szeregów. Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych
Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochowywać, do rozkazów służbowych się stosować,
nie cofnąć się przed ofiarą życia”2.
Nowe naczelnictwo Szarych Szeregów nie sformułowało programu politycznego, nie
opowiedziało się za programem politycznym któregoś z ugrupowań czy obozu politycznego,
kontynuując zasady wychowawcze harcerstwa sprzed wojny, kształtowało ideę służby
i odpowiedzialności za sprawy narodowe i społeczne, postawę demokratyczną w praktyce
życia codziennego i w stosunkach międzyludzkich.
Struktura organizacyjna Szarych Szeregów była analogiczna do przedwojennej
struktury ZHP. Jedynie tradycyjne nazwy zostały ukryte pod kryptonimami. Chorągwie stały
się „ulami”, hufce – „rojami”, drużyny – „rodzinami”, a zastępy – „pszczołami”. Kwatera
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Główna przyjęła kryptonim „Pasieki”. w 1939 roku granicę wieku młodzieży pragnącej
wstąpić do harcerstwa określono od lat 18 wzwyż. W praktyce okazało się, że dolną granicę
trudno było utrzymać. Popularność organizacji harcerskiej w okresie okupacji stale rosła,
a nowe kierownictwo – Główna Kwatera z Naczelnikiem Florianem Marciniakiem –
postanowiła wziąć odpowiedzialność nie tylko za harcerzy zrzeszonych w Szarych Szeregach,
ale za całą polską młodzież.
W październiku 1942 roku Główna Kwatera podjęła akcję pod kryptonimem „M”
(młodzież)3. Szefem akcji został Stanisław Broniewski „Orsza”. Ideą przewodnią akcji „M”
było oddziaływanie głównie na młodzież niezorganizowaną, a także nawiązywanie
współpracy z organizacjami działającymi w okupowanym kraju.
W wytycznych programowych dotyczących pracy wychowawczej akcji „M” wzięto
trzy główne cele: pierwszy, to praca realizowana „na dziś”, drugi, to praca realizowana „na
jutro”, trzeci to praca realizowana „na pojutrze”. Realizacja tych trzech celów miała stwarzać
pełnię wychowania dającą podstawy i przygotowanie do walki dzisiejszej (tu i teraz), do
walki w okresie powstaniowym i do niemniej pełnej poświęceń odbudowy zniszczonego
kraju.
„W wychowaniu dzisiejszym «na dziś» „M” dążył do upowszechniania postawy oporu
w stosunku do okupanta, dając temu wyraz zarówno w biuletynie M-u, jak i w związku
z wywożeniem młodzieży na roboty, jak i w bezpośrednich wypowiedziach.
Praca wychowawcza na dzień powstania realizowana była przez akcję wychowania
fizycznego, przez akcję «Gigantów» (młodzieży ulicznej); po tej akcji szły uzgodnienia
mobowe dla członków kierownictwa M-u oraz cała atmosfera pracy w M-ie.
Pracą obliczoną wyraźnie „na pojutrze” była akcja samokształcenia wśród młodzieży.
Przygotować młodzież do zajęcia odpowiedniej roli przy budowie Narodu, stworzyć
właściwy styl współpracy między zespołami zorganizowanymi, opartej na wzajemnym
poszanowaniu swoich światopoglądów i na wzajemnym poznaniu się”4.
Główna Kwatera „Pasieka” powołała sekcje, które w swoich zadaniach miały realizować
program akcji „M”:
1. Sekcja Badawcza M/B, w której pracowały Maria Łazęcka, Maria Gutt i Krystyna
Biernacka, opracowywała i analizowała wyniki ankiet rozesłanych do młodzieży
(zebrano ok. 300 ankiet), mających dać wiedzę na temat sytuacji, w jakiej znajduje się
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w tym okresie młode pokolenie (o najważniejszych nurtujących je problemach,
o planach na przyszłość, itp.). Sekcja kompletowała też biblioteczkę dotyczącą
wydawnictw i materiałów z zakresu zagadnień przydatnych do wykorzystania
w działaniach na rzecz młodzieży.
2. Sekcja Redakcyjna M/R, kierowana przez Stanisława Leopolda „Leon”, „Rafał”.
Sekcja opracowywała hasła, odezwy, artykuły przeznaczone dla młodzieży.
Opracowała tzw. Katechizm „M” – mający stać się kodeksem postępowania każdego
młodego Polaka w okupowanym kraju.
Sekcja opracowała też instrukcję przekazywania Katechizmu „M” oraz opracowała ex libris
wydawnictw „M”.
3. Do zadań Sekcji Samokształceniowej M/S, na czele której stał Karol Lipiński
„Lopek”, należało gromadzenie i przygotowywanie do wysyłki biblioteczek „M”.
Składały się one przeciętnie z ok. 25 książek kompletowanych drogą darów
i zakupów. Każda biblioteczka zawierała trzy grupy wydawnictw: pierwsza,
najważniejsza, to pozycje z narodowej skarbnicy – Mickiewicz, Słowacki, Krasiński,
Sienkiewicz, Prus, Żeromski, druga to książki wydane w podziemiu: „Dywizjon 303”
A. Fiedlera, „Krok za krokiem” Churchilla itp., trzecia to inne różne publikacje, które
po dokonanej dokładnej selekcji wykonanej przez Sekcję zostały uznane za
wartościowe. Wszystkie książki i publikacje opatrzone były w ex librisy oraz
w instrukcję biblioteczną. Sekcja opracowywała też referaty samokształceniowe.
Najważniejszą Sekcją akcji „M” była Sekcja Dotarcia Bezpośredniego M/D, kierowana
przez Jana Wuttke „Czarny Jaś”. Członkowie sekcji nawiązywali kontakty z różnymi grupami
młodzieży zorganizowanej i niezorganizowanej. Rozwijali czytelnictwo, wychowanie
fizyczne, organizowali kółka sportowe z różnych dziedzin sportu. Realizowali akcję
„Gigantów” – której celem było otaczanie opieką dzieci ulicy. Prowadzili zajęcia świetlicowe
w świetlicach prowadzonych przez Radę Główną Opiekuńczą (RGP).
5. Sekcja techniczna M/T, którą kierowała Maria Chełmińska-Szubertowa „Horpyna”,
organizowała lokale na spotkania, była odpowiedzialna za kolportaż wewnętrzny
wydawnictw, utrzymanie łączności między kierownictwem akcji „M” a poszczególnymi
Sekcjami, załatwianie spraw finansowych, zakup sprzętu sportowego (piłek, rękawic
bokserskich).
6. Sekcja Inspekcji Terenowej M/T odpowiedzialna za realizację Akcji na prowincji.
Kierownikiem Sekcji był Ryszard Zarzycki „Artur”, „Łempicki” „Scott”, który jednocześnie
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reprezentował w kierownictwie akcji „M” wszystkie sprawy Szarych Szeregów na zewnątrz 5.
Odpowiadał on również za całą sferę dotyczącą wychowania prowadzonej Akcji.
Zarysowany schemat Akcji „M” funkcjonował do 6 maja 1943 roku tj. do aresztowania
Floriana Marciniaka. W tym dniu Stanisław Broniewski „Orsza”, noszący jako szef „M”
pseudonim „Jerzy”, zajął miejsce Floriana Marciniaka. Nowym szefem akcji został Jerzy
Kozłowski „Jurwiś”.
2. Akcja „M” Szarych Szeregów w Łowiczu
Wpływ 10 pułku piechoty na rozwój sportu w mieście.
Stacjonowanie 10 pułku piechoty w Łowiczu przed II wojną światową wpływało
bardzo korzystnie nie tylko na sferę gospodarczą miasta. Dzięki wojsku, które było widoczne
niemal codziennie na ulicach Łowicza, rozwijała się także kultura fizyczna i inne formy życia
społecznego młodzieży.
Żołnierze rozbudowali infrastrukturę sportową. W 1923 roku zbudowano boisko
sportowe na Kostce (obecnie przy ul. Jana Pawła II). Pododdziały 10 pułku piechoty toczyły
wewnątrzpułkowe rozgrywki w piłce nożnej. Regularnie poszczególne pułki skierniewickiej
26 Dywizji Piechoty rozgrywały również mecze w ramach dywizji, a także z młodzieżą szkół
i organizacji łowickich. Wraz z władzami miasta organizowano biegi terenowe oraz zawody
strzeleckie. Dowódca pułku, ppłk Wecki, polecił wybudować w 1925 roku na terenie koszar
przy ul. Podrzecznej strzelnicę sportową dla broni małokalibrowej. Ustanowienie Państwowej
Odznaki Sportowej oraz Państwowej Odznaki Strzeleckiej sprawiło, że udział młodych
łowiczan w organizowanym przez wojsko życiu sportowym przybrał masowy charakter.
Oficerowie 10 pp byli kierownikami i instruktorami w organizacjach paramilitarnych
działających na terenie miasta. Skupiały one setki osób, przede wszystkim młodzież szkolną
w ramach Przysposobienia Wojskowego. Na czele Powiatowego Komitetu Wychowania
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Łowiczu zawsze stał wyznaczony oficer 10 pp.
Szeroko zakrojoną działalność na niwie sportowej, we współpracy z wojskiem, prowadziło do
1930

r.

Towarzystwo

Gimnastyczne

„Sokół”.

Towarzystwo

realizowało

program

Przysposobienia Wojskowego, a wśród sportów dla młodzieży propagowało przede
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wszystkim gimnastykę i lekkoatletykę. Od 1926 roku organizowano w Łowiczu święta
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, włączając sukcesywnie do ich
programu coraz więcej dyscyplin. Regułą stały się coroczne biegi masowe połączone
z obchodami święta Konstytucji 3 Maja. Szczególną aktywność, nie tylko w dziedzinie
rozwijania kultury fizycznej przejawiał Wojskowy Klub Sportowy. WKS posiadał sekcje piłki
nożnej, lekkoatletyczną, strzelecką, bokserską i szermierczą. Działalność WKS wykraczała
poza ramy ściśle sportowe. Przykładem tego może być powołanie ogólnodostępnego klubu
z czytelnią jako ośrodka integracji ze środowiskiem lokalnym. Szeroka wielokierunkowa
pomoc organizacyjna i szkoleniowa dla łowickiej młodzieży, realizowana przez 10 pp we
współpracy z lokalnymi władzami wniosła bogaty wkład w kulturę łowickiego środowiska
lokalnego okresu międzywojennego.
Działalność łowickich Szarych Szeregów w ramach akcji „M” w okresie okupacji
niemieckiej
1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II wojna światowa. Od
3 września Łowicz i jego okolice stanowiły cel ataków Luftwaffe. Najcięższy, przynoszący
największe straty był dzień 6 września. Przez cały dzień samoloty niemieckie niemal bez
przerwy bombardowały miasto, które stało się jedną z ważniejszych pozycji w największej
bitwie w kampanii wrześniowej – bitwie nad Bzurą. W wyniku działań wojennych zginęło we
wrześniu 1939 roku 86 mieszkańców, zniszczonych zostało 14% domów mieszkalnych
i około 8% budynków gospodarczych6.
Od samego początku okupacji, bezwzględność i okrucieństwo armii okupacyjnej,
służb policyjnych oraz urzędników administracji niemieckiej wywoływały u mieszkańców
chęć odwetu za doznawane krzywdy i zniewagi. Nikt nie chciał się pogodzić z zaistniałą
sytuacją. Już w listopadzie 1939 roku udała się próba podjęcia i zorganizowania działalności
konspiracyjnej. Powstaje w Łowiczu organizacja Służba Zwycięstwu Polski. W grudniu tego
samego roku zaczęli konspirować harcerze, późniejsze Szare Szeregi. Totalna wojna,
niemieckie okrucieństwa, podejmowanie niejednokrotnie ważnych decyzji sprawiały, że
młodzież szybciej dojrzewała niż podczas pokoju, a organizacja harcerska musiała często
dawać odpowiedź i wskazanie w bardzo trudnych sprawach. Należało też odpowiedzieć
6
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młodzieży na szereg pytań związanych z działalnością statutową organizacji harcerskiej. Jakie
na przykład zająć stanowisko wobec działalności sportowej. Czynnie w niej uczestniczyć
mimo żałoby związanej z utratą niepodległości, czy wręcz odwrotnie, wzmóc działalność
sportową pokazując rówieśnikom i społeczności lokalnej odwagę, niezłomność i hart ducha.
Ścierały się więc dwa nurty. Jednemu przewodził Jerzy Miecznikowski ps. „Więciądz”
argumentujący, że sport będzie pewnego rodzaju konspiracją w konspiracji. Drugiemu
przewodził Marian Szymański ps. „Wędzidło”, który uważał, że nie można w niewoli udawać
sportowca. Dyskusje i spory zakończył Stanisław Szymański ps. „Zakała”, dowódca drużyny,
twierdząc, że harcerze powinni namawiać młodzież nie tylko do nauki, ale w miarę
możliwości do uprawiania sportu.
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Piłka nożna
Pierwsze mecze w piłkę nożną rozegrał w Łowiczu już w 1940 roku Klub Sportowy
osiedla Górki (KS „Górki”). Przeciwnikami były zespoły składające się z członków z innych
drużyn istniejących w mieście lub przygodnie kombinowane teamy. KS „Górki” występował
w składzie: Jan Gałaj ps. „Matoł”, Czesław Motyl ps. „Parowóz”, Henryk Maciaszek
ps. „Netoperz”, Tadeusz Rusek ps. „Zatyczka”, Stanisław Panek ps. „Drągal”, Jerzy
Miecznikowski ps. „Więciądz”, Władysław Płuska ps. „Ryś”, Marian Szymański
ps. „Wędzidło”, Stanisław Szymański ps. „Zakała”.
W pierwszych miesiącach 1941 roku KS „Górki” zmienił nazwę na KS „Bzura”.
W późniejszym okresie reaktywowano większość „dzikich drużyn” z ostatnich lat
przedwojennych. Były to drużyny z następujących klubów:
- KS „Zielkówka”,
- KS „Olimpia” – klub, który powstał z połączenia KS „Przyrynek” z drużyną reprezentującą
osiedle Nowy Rynek.
Najsilniejszymi drużynami piłki nożnej w Łowiczu w tym czasie były zespoły KS
„Bzura” oraz KS „Olimpia”. KS „Bzura” oraz KS „Olimpia” rozegrały w 1940 roku kilka
spotkań, rywalizując o palmę pierwszeństwa w Łowiczu. Drużyny te obok twardej sportowej
rywalizacji ściśle współpracowały ze sobą „wypożyczając” na mecze z drużynami
zamiejscowymi po kilku zawodników. Miały też ciekawostkę personalną. Otóż w KS
„Olimpia” i KS „Bzura” grało dwóch braci Kuczyńskich, ale po przeciwnej stronie. Starszy
reprezentował barwy KS „Olimpia”, młodszy był zawodnikiem KS „Bzura”.
Ważnym

zagadnieniem

okupacyjnej

działalności

sportowej

było

zapewnienie

bezpieczeństwa trenujących czy rozgrywających mecz, tak zawodników, jak i organizatorów
spotkań sportowych oraz kibiców. Wiązało się to z wieloma niejednokrotnie czasochłonnymi
i trudnymi przygotowaniami miejsc treningowych oraz prowizorycznych boisk. Należało też
wystawiać odpowiednich obserwatorów (czujki) po to, aby w razie niebezpieczeństwa
w odpowiednim czasie przerwać trening lub mecz. Takie zdarzenie miało miejsce w 1942
roku. Drużyna reprezentująca Łowicz rozgrywała mecz z drużyną Błonia na łąkach nad rzeką
Bzurą. Czujki w odpowiednim czasie zaalarmowały o grożącym niebezpieczeństwie.
Zawodnicy obu drużyn oraz kibice zdążyli uciec przed obławą, którą przygotowała
żandarmeria. Innym problemem związanym z prowadzeniem działalności sportowej był
transport. W meczach wyjazdowych zawsze były trudności z przejazdem do danej
miejscowości, jak również zapewnienie bezpieczeństwa w czasie podróży. Drużyny
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z Łowicza często grały z zespołami z Głowna. Rozegrano też mecz z reprezentacją
Skierniewic na łąkach przy dworcu kolejowym Zielkowic (obecnie Łowicz Przedmieście).
Wynik spotkania 7:0 dla drużyny łowickiej.
Pomimo ciężkich warunków (brak boisk, sprzętu, odpowiedniego obuwia,
niebezpieczeństwa łapanek, zubożenie młodzieży, mankamenty związane z przejazdami do
innych miejscowości) piłka nożna w Łowiczu podczas okupacji niemieckiej rozwijała się.
Obok istniejących drużyn zaczęły powstawać zespoły składające się z młodszych wielbicieli
„piłki kopanej”. Jednym z pierwszych okazał się zespół młodzików KS „Bzura”. Zespół ten
zorganizował Kazimierz Szymański ps. „Mściciel” – występowali w nim wszyscy członkowie
jego patrolu.
Mecze piłki nożnej rozegrane przez drużyny łowickie w okresie okupacji niemieckiej7:
Drużyny rozgrywające

Wynik

Miejsce rozegranego meczu

KS „Bzura”: KS „Olimpia”

2:6

nie ustalono

KS „Bzura”: KS „Olimpia”

4:1

na tzw. Paborku (blisko rzeki Bzury)

KS „Bzura”: KS „Zielkówka”

4:1

nad rzeką Bzurą

KS „Bzura”: team Jackowice Zduny

3:5

Jackowice

KS „Bzura”: team Jackowice Zduny

zwycięstwo KS

Zduny

„Bzura”
KS „Bzura”: team Jackowice Zduny

4:1

nad rzeką Bzurą

KS „Bzura”: team Głowno

2:1

boisko w Osinach k/Głowna

KS „Bzura”: team Głowno-Osiny

5:2

boisko w Osinach k/Głowna

KS „Bzura”: team Osiny (w teamie Osiny grali też

zwycięstwo KS

nie ustalono

Francuzi pracujący w zakładzie w Osinach)

„Bzura”

KS „Bzura”: team Głowno

6:2

boisko przy dworcu kolejowym Zielkowice
(obecnie Łowicz Przedmieście)

Łowicz (reprezentacja): Skierniewice (reprezentacja)

7:0

boisko przy dworcu kolejowym Zielkowice
(obecnie Łowicz Przedmieście)

Team Łowicz : Kiernozia (reprezentacja)

4:1

boisko w Kiernozi

Łowicz (reprezentacja): Ożarów (reprezentacja)

3:1

boisko w Ożarowie

Łowicz (reprezentacja): Głowno (reprezentacja)

1:3

boisko w Głownie

Team Łowicz : Błonie (reprezentacja)

mecz przerwany

boisko w Łowiczu

z powodu
łapanki

Inne dyscypliny sportu

7

Zestawienie opracowano na podstawie wydawnictwa autorstwa Mariana Szymańskiego ps. „Wędzidło”, Akcja
„M” łowickich Szarych Szeregów 1942 - 1945 (mps). W zestawieniu nie są wymienione wszystkie mecze
rozegrane przez łowickie drużyny. Nie udało się też ustalić wszystkich wyników, miejsc oraz dat rozegranych
spotkań.
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Piłka nożna nie była jedyną dyscypliną sportową uprawianą w Łowiczu w okresie
okupacji. Popularne, choć nie w takim stopniu jak piłka nożna, były także hokej na lodzie,
piłka siatkowa, a nawet piłka koszykowa. W hokeja na lodzie rywalizowały przede wszystkim
dwie drużyny. Drużyna, w której większość zawodników rekrutowała się z okolic ulicy
Gdańskiej – liderami tej drużyny byli Janusz Ignatowski i Jerzy Grochociński, oraz drużyna
KS „Bzura”, w której najlepszymi hokeistami byli bracia Stanisław i Marian Szymańscy.
Zawodnikami wymienionych drużyn byli też Stanisław Panek, Tadeusz Żułma, Tadeusz
Wojciechowski, Henryk Michalak, Ryszard Szczepański, Jerzy Miecznikowski, Tadeusz
Ornatowski, Zbigniew Pawłowski, Ryszard Walaszczyk, Jan Gałaj, Włodzimierz Horn, Karol
Michalak. W rozgrywkach uczestniczyli także zawodnicy niezrzeszeni w żadnych zespołach,
ale grający bardzo dobrze w hokeja. Byli to między innymi Feliks Żułma i Mieczysław
Posłuszny.
Akcja „M” opracowana została przez kierownictwo Szarych Szeregów w 1942
w Warszawie. Punkt 9 Katechizmu „M” kolportowanego wśród młodzieży, także łowickiej,
brzmiał „walczyć będę nieugięcie o dzielność fizyczną, by Naród mój uratował się od
cherlactwa, a godzina Przełomu zastała mnie silnym i mężnym”. Łowicka młodzież
szaroszeregowa ten zapis realizowała już w 1940 roku. Pomimo wielu trudności
wynikających z rzeczywistości okupacyjnej, rozwój sportu wśród młodzieży zrzeszonej
i niezrzeszonej następował aż do zakończenia wojny w 1945 r.
Inne formy działalności prowadzone w ramach akcji „M”.
W ramach akcji „M” (Sekcja Samokształcenia M/S) łowiccy harcerze otrzymywali
z Chorągwi Mazowieckiej (Ul Puszcza) książki. Najbardziej popularnymi pozycjami były:
Przodownik

A.

Kamińskiego,

Kamienie

na

szaniec

A.

Kamińskiego,

Trylogia

H. Sienkiewicza, Dziady A. Mickiewicza, Dywizjon 303 A. Fiedlera. Książki były
wypożyczane

zgodnie

z

kartą

kontroli

czytelnictwa

opracowaną

przez

Sekcję

Samokształcenia – M/S).
Organizowane były także wieczorki taneczne bezalkoholowe, wycieczki rowerowe.
W Głownie –Osinach Szare Szeregi przygotowały na Boże Narodzenie 1940 r. jasełka. Wzięli
w nich udział członkowie patrolu Aleksandra Zielińskiego w składzie: Wojciech
Cybertowicz, Jerzy Ostrowski, Zdzisław Kaczmarek, Zbigniew Wiśniewski oraz patrolu
Aleksandra Mirowskiego w składzie: Jerzy Frątczak, Bogdan Żurawski, Zdzisław Gocek,
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Bogdan Kozerski, a także osoby niezrzeszone: Anna Gradowska, Hanna Kopania, Henryka
Krzeszewska. Jasełka były powtarzane w latach 1941, 1942, 1943. Ten sam zespół wystawił
Zemstę A. Fredry, Balladynę J. Słowackiego oraz Dziady A. Mickiewicza.
W Łowiczu powstał kwartet muzyczny w składzie: Jerzy Nowak – skrzypce, Janusz
Kębłowski – skrzypce, Zbigniew Kębłowski - wiolonczela, Zbigniew Ziółkowski – fortepian.
Kwartet występował z koncertami w domach prywatnych. W nieco zmienionym składzie, za
Janusza Kębłowskiego i Zbigniewa Ziółkowskiego występowali Wojciech Szmaj i Stanisław
Eliasz8.
Przykład godny naśladowania
Szare Szeregi podczas okupacji starały się chronić młodzież przed demoralizacją, jaką
niosła wojna. Taki cel przyświecał również tajnej organizacji harcerskiej w Łowiczu.
I chociaż akcja „M” w Roju „Łoza” nie rozwinęła pełnej struktury organizacyjnej
opracowanej przez „Pasiekę”, to jej rezultaty okazały się bardzo pozytywne.
Młodzież szaroszeregowa w miarę rozszerzania swojej działalności oddziaływała na
całą młodzież w mieście. Poprzez działalność sportową i kulturalno-oświatową przyczyniała
się do rozwoju fizycznego młodego pokolenia oraz kształtowania postaw patriotycznych.
Należy podkreślić ,że działalność w ramach akcji „M” prowadzona była w warunkach wojny
totalnej prowadzonej przez okupanta niemieckiego, w której przejawy terroru i zagrożenia
życia młodych Polaków zdarzały się niemal codziennie.
Przykłady aktywności członków Szarych Szeregów podane wyżej zasługują na
najwyższą ocenę i mogą być nawet dziś, po upływie ponad siedemdziesięciu lat wzorem
prowadzenia działalności społecznej wśród młodzieży.
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Za: Szare Szeregi w Łowiczu i powiecie łowickim, pod. red. Kazimierza Szymańskiego, Łowicz 2009, s. 115.
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