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Ocalić od zapomnienia

Polska Organizacja Wojskowa

 Jej prapoczątków 
należy upatrywać w odle-
głym od Sławna o setki kilo-
metrów Lwiu koło Lidy. Tam, 
wraz z rodzicami mieszkali 
późniejsi założyciele orga-
nizacji czyli Wacław Pucik, 
Czesław Hajduk i Józef Ja-
nukiewicz. W latach okupa-
cji, zafascynowani postacią 
Józefa Piłsudskiego próbo-
wali go naśladować w dzie-
cięcych. Potem był wyjazd 
na zachód i spotkanie w sła-

wieńskim liceum. Tu wpadli 
na pomysł, założyć organi-
zację konspiracyjną.
Stworzyli własne prawo 
i zasady, których trzyma-
li się do końca. Do końca, 
czyli do momentu wpadki 
w kwietniu 1949 r. werbo-
wali do organizacji nowych 
członków.  W dniu jej likwi-
dacji było ich ponad 60 w 
kilku placówka, z których 
najdalsza znajdowała się aż 
w Białymstoku.    

- Przysięgaliśmy na krucyfiks. 
Przysięgę odbierał Wacław 
Pucik, dowódca POW – po 
latach wspomina Edmund 
Kata, dzisiaj emerytowany 
inżynier z Włocławka, wte-
dy 17-letni komendant pla-
cówki Malechowo.
    Przez najbliższe tygodnie 
w Obserwatorze Lokalnym 
będziemy publikowali różne 
materiały dotyczące POW.
Zapraszam do lektury.

Mieczysław Siwiec

Prawo POW 
Peowiak służy Polsce Sprawiedliwej i spełnia dla niej staranni wszystkie 
obowiązki,
Peowiak miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich każdego 
człowieka,
Peowiak czci pracę i szanuje ludzi pracy,
Peowiak broni wolności religii rzymsko – katolickiej i popiera ją wszelki-
mi sposobami,
Peowiak jest posłuszny swoim przełożonym, a przełożeni dbają o dobro 
podwładnych, 
Peowiak jest odważny, uczynny i ofiarny,
Peowiak mówi prawdę i dotrzymuje słowa
Peowiak jest szlachetny w myśli, mowie i czynach (nie upija się) 

 Chcieli lepszej przyszłości dla Polskiego Narodu. Wpadli przez 
brak doświadczenia i naiwność. W 1948 r. grupa kilkudziesięciu młodych 
ludzi ze sławieńskiego powiatu założyła konspiracyjną Polską Organizację 
Wojskową.

Wszystko zaczęło się w sławieńskim Liceum, które zawsze było (także w czasach 
niemieckich) siedliskiem niezależnej myśli. Obok: orygnialna strona pierwsza aktu 
oskarżenia przeciwko kilku członkom POW 


