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Nominacje do Laurów
Starosty za 2008 rok

Kapituła Konkursu w składzie:
Urząd Miejski w Sławnie,
Andrzej Lewandowski – Prze- „Wioski tematyczne powiatu
wodniczący Kapituły,
sławieńskiego” – Wioska LaGrzegorz Januszewski – Prze- biryntów Paproty i Wieś Bajwodniczący Rady Powiatu,
kowo – Rowerowa Podgórki
Ks. Prałat Marian Dziemianko zgłoszone przez Urząd Gminy
- laureat wyróżnienia za 2007 Malechowo,
rok,
IV. „Zawsze pomocny
Grzegorz Majchrzak - laureat
Ludziom”
wyróżnienia za 2007 rok,
Włodzimierz Olszewski - laure- Ryszard Leśniewski zgłoszony
przez Urząd Gminy Sławno,
at wyróżnienia za 2007 rok.
wybrała następujących nomi- Maria Poprawska – Prezes
nowanych w każdej z sześciu Fundacji „RODZINA” zgłoszona przez Urząd Miejski w
kategorii:
Sławnie oraz Starostwo PowiaI. „Inwestycja Roku” towe w Sławnie,
Stadion Sportowy im. Zbi- Elżbieta Bronowicka – Stagniewa Galka w Postominie,
wicka – Kierownik Warsztatu
Kompleks boisk na terenie Ze- Terapii Zajęciowej AKSON w
społu Szkół Agrotechnicznych Sławnie zgłoszona przez Starow Sławnie – ORLIK 2012,
stwo Powiatowe w Sławnie,
Kompleks basenów rekreacyjV.
„Zasłużony dla kulnych w Sanatorium Panoratury”
ma Morska w Jarosławcu,
II. „Animator sportu” Konstanty Kontowski zgłoSylwia Dęga – Zamrzycka szony przez Urząd Miejski w
zgłoszona przez Urząd Gminy Darłowie,
Edward Struzik zgłoszony
Darłowo,
Lechosław Szach zgłoszony przez Urząd Gminy Malechowo,
przez Urząd Gminy Sławno,
Jan
Sroka zgłoszony przez StaKrzysztof Kowalczyk zgłoszony przez Starostwo Powiatowe rostwo Powiatowe w Sławnie,
w Sławnie,

III. „Produkt
styczny”

W budynku Liceum Handlowo - Morskiego, członkowie darłowskiej placówki POW chcieli zdobyć maszynę do
pisania oraz karabin

Tą historią, od blisko sześćdziesięciu lat, interesowały się całe pokolenia sławnian. Starsi znali jej głównych bohaterów, chodzili z nimi do szkoły, przyjaźnili się,
bawili, dorastali. Gdy nagle zabrakło kolegów ze szkoły i podwórka, zaczęli się
zastanawiać: co stało się w kwietniu 1949 roku, że z dnia na dzień zlikwidowano
konspiracyjną organizację licealnej i gimnazjalnej młodzieży, o nazwie Polska Organizacja Wojskowa? Co wydarzyło się pomiędzy majem 1948 r. gdy organizacja
powstała a grudniem 1949 r. gdy zapadły ostatnie wyroki w szeregu pokazowych
procesów jej członków?
Po udanej akcji i zdobyciu w Sławnie maszyny do
pisania, także inne placówki
zaczęły przejawiać większą
aktywność.
Darłowska placówka,
dowodzona przez Lecha
Szumielewicza próbowała
wykorzystać do przepisywania ulotek, maszynę należącą do ojca Jerzego Słuckiego
(pseudonim Cztań), ucznia
Gimnazjum w Sławnie, od
stycznia także należącego
do POW. W połowie lutego
1949 r. Szumielewicz nakazał Słuckiemu przepisanie
kilku ulotek, które miały być
kolportowane w mieście.
Z aktu oskarżenia:
„(...) Oskarżony Słucki Jerzy
po otrzymaniu omawianych
brudnopisów ulotek o treści
antypaństwowej, których treści nie zdołano ustalić , udał
się do domu swego, gdzie
zabrał się do przepisywania
omawianych brudnopisów
ulotek. W trakcie przepisywania do kuchni wszedł
ojciec oskarżonego i ujrzał,
że syn przepisuje coś na

maszynie do pisania. Oskarżony Słucki Jerzy, nie chcąc
zdradzić przed ojcem swojej
przynależności do POW usiłował ulotki z maszyny usunąć, lecz w tym czasie ojciec
podszedł bliżej i po przejrzeniu ulotek nakazał je spalić
w piecu. Co też oskarżony
w obecności ojca uczynił.
W między czasie zapytał go
od kogo ulotki otrzymał. Po
uzyskaniu odpowiedzi, że od
jednego z kolegów, ojciec
oskarżonego Słuckiego Jerzego zabronił mu się z tym
kolegą spotykać, ponad to
zabronił mu wychodzenia z
domu poza godzinami zajęć
szkolnych, ponieważ jak zeznał oskarżony Słucki, jego
ojciec zaczął się domyślać,
że na terenie powiatu istnieje jakaś nielegalna organizacja (...)”.
Nieudana próba wykorzystania przepisywania ulotek
skłoniła członków grupy do
próby zdobycia maszyny
do pisania w budynku Liceum Handlowo – Morskiego.

Przy okazji chłopcy chcieli
zdobyć karabin, który był w
posiadaniu szkolnego stróża.
Na akcję udali się Hammerling, Szumielewicz, Poturbacz, Guzowski, Nowak,
Mończyński, Dytkowski i
Dobrowolski. Chłopcy zapukali do drzwi szkoły w
celu wywabienia stróża na
zewnątrz. Ten jednak nie dał
się nabrać i dyskusje z grupa
prowadził przez zamknięte
drzwi. Po kilkunastu minutach, spiskowcy postanowili
zrezygnować z przedłużającej się akcji. Kilka dni później podjęli próbę napadu
na znajdujący się na darłowskim dworcu posterunek
Służby Ochrony Kolei. I tym
razem nic z tego nie wyszło:
chłopcy całą grupą włóczyli sie po dworcu ale nie
podjęli żadnej agresywnej
próby. Wtedy nikt jeszcze
nie przewidywał, że coraz
większymi krokami zbliża
się katastrofa...
cdn
Mieczysław Siwiec

Uwaga! Za tydzień pełna
lista członków POW.

VI. „Pracodawca
tury- Roku”

Zygmunt Kroplewski - Zakłady Drzewne POLDAN w
Sławnie,
Marek Wojniusz i Piotr
Mazurek – Stocznia Darłowo
M&W Sp. z o.o.,

X Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych zgłoszony przez
Urząd Miejski w Darłowie,
Festiwal „Sławno Folklorem
Malowane” zgłoszony przez
Nominowanym serdecznie gratulujemy!
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2009 roku podczas uroczystego Samorządowego Spotkania Noworocznego

NSZZ ”Solidarność”
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych
w Stanie Wojennym
oraz Biuro Poselskie PIS
posła Mariana Tomasza Golińskiego,

zapraszają wszystkich chętnych
na obchody 27 rocznicy
wprowadzenia Stanu Wojennego
w dniu
13 grudnia Roku Pańskiego 2008 o
godz.18.00
Msza w intencji Ojczyzny odbędzie
się w Kościele N.M.P. w Sławnie.
Organizatorzy zapraszają po Mszy
Świętej na spotkanie przy herbatce,
które odbędzie się w salce
przy plebani Kościelnej.

