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Ocalić od zapomnienia:

Polska Organizacja Wojskowa

cz.II

przybrali sobie pseudonimy
organizacyjne. Pucik został
Kmicicem, Hajduk – Zawratowskim Szawroński – Hardowskim.
Zaczęło się werbowanie
nowych członków. Każdy
z nich był sprawdzany pod
względem stosunku do ustroju w Polsce oraz do samego
Związku Radzieckiego.
Jeszcze w czerwcu 1948
r. Czesławowi Hajdukowi udało się do organizacji

Czesław Hajduk, komendant Sztabówki POW. W momencie aresztowania miał 17 lat i 1 miesiąc. Wyrok 10 lat. Po
wyjściu z więzienia ukończył medycynę. Do emerytury pracował jako lekarz w Płocku. Obecnie prezes płockiego
oddziału Stowarzyszenia Jaworniaków, byłych, młodocianych więźniów politycznych

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
Ludzie listy piszą:
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?

O początkach Polskiej
Organizacji Wojskowej najwięcej możemy dowiedzieć
się z protokołu przesłuchania Wacława Pucika, komendanta POW. W momencie aresztowania miał 18 lat
i 8 miesięcy. Przesłuchiwał
Sylwester Jakubowski, oficer śledczy Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ze Szczecina.
Wszystko
zaczęło się od spotkania
sławieńskich uczniów: Wacława Pucika, Czesława
Hajduka, Czesława Szawrońskiego z Wacławem Bitelem. Jeszcze niedawno był
on uczniem tej samej klasy
co Hajduk. Od kilku tygodni
mieszkał w Białegostoku.
Sławnianie opowiedzieli mu,
że są członkami kółka koleżeńskiego, którego zadaniem jest wzajemna pomoc
w nauce. Jeden z nich zadał
pytanie:
- Czy u Was w Białymstoku
na terenie twojej szkoły też
jest kółko koleżeńskie.
Odpowiedź Bittela była zaskakująca, ale trafiała do
chłopców idealnie, bo od lat
byli wychowywani w duchu
patriotycznym:
- W naszej szkole kółka koleżeńskiego nie ma. Jest coś
innego. W całej Polsce jest
coś innego. Wasze kółko
można przerobić na organi-

zację podziemną oraz wciągnąć do niej więcej chłopców. Ja sam do takiej, w
Białymstoku, należę.
W trakcie rozmowy chłopcy
dowiedzieli się, że konspiracyjne związki istnieją w
lasach i w puszczy białowieskiej. Jest ich bardzo dużo.
Wszyscy czekają na
III wojnę światową,
w czasie której Związek Radziecki, wraz z Polską zostaną zgniecione przez Anglię,
Amerykę, Japonię i inne
państwa kapitalistyczne, a
tym samym na zawsze zginie
ustrój socjalistyczny. Wtedy
to dopiero Polska odzyska
prawdziwą niepodległość.
Należy także dążyć do odzyskania utraconych Ziem
Wschodnich oraz utrzymania Ziem Zachodnich.
- Pomysł stworzenia orga-

nizacji mieliśmy już dużo
wcześniej a rozmowa z Bitlem była dlatego, że chcieliśmy go sprawdzić, wyczuć
jakie ma poglądy – po latach
wspomina Czesław Hajduk.
Jeszcze w trakcie rozmowy
doszło do zawiązania organizacji. Nazwę – Polska
Organizacja Wojskowa wymyślił Pucik. Następnie Wacław Pucik, Czesław Hajduk
oraz Czesław Szawroński w
obecności Bitla
dokonali wyboru
komendanta.
Został nim Wacław Pucik,
który na zastępcę wybrał
sobie Czesława Hajduka zaś
Czesław Szawroński jako
członek tzw. rady miał im
pomagać w werbowaniu nowych członków oraz miał się
zajmować gromadzeniem
broni. Za radą Bitla, chłopcy

UB sporządzała charakterystyki rodzin uwięzionych
uczniów. Widoczna na zdjęciu, dotyczy rodziny Piotra
Kaweckiego

zwerbować Piotra Popowa
ze Starego Ryszewa (obecnie Rzyszczewo). Chłopiec
był wychowankiem tamtejszego gospodarza - Piotra
Popowa. Później, już w trakcie śledztwa wrócił do swojego prawdziwego nazwiska
- Kawecki.
Następnym zwerbowanym
był Tadeusz Putno z Bobrowic ...
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Z protokołu przesłuchania Piotra Kaweckiego z dnia 26
kwietnia 1949 r. W momencie aresztowania miał 17 lat i
10 miesięcy. Przesłuchiwał Sylwester Jakubowski, oficer
WUBP w Szczecinie:
Na początku miesiąca czerwca 1948 r. uczęszczałem
wspólnie z Czesławem Hajdukiem do Gimnazjum Ogólnokształcącego typu licealnego w Sławnie – klasy 9, z
którym to bardzo się kolegowałem, gdyż Hajduk Czesław uczył się bardzo dobrze i pomagał mi w odrabianiu
lekcji (...) na przerwie Czesław Hajduk zapytał mnie czy
chcę wstąpić do organizacji? Zapytałem do jakiej? Wtedy
on odpowiedział mi w ten sposób: na terenie zakładamy nielegalna organizację POW (Polska Organizacja
Wojskowa), na razie nikomu o tym nie mów (...) Hajduk
kazał mi się namyśleć i dać odpowiedź przy następnej rozmowie. Po upływie tygodnia, Hajduk Czesław
ponownie zapytał mnie czy chcę należeć do POW a ja
jemu odpowiedziałem, że owszem chcę i będę należał do
nielegalnej organizacji POW ...

Wiem kto jest na zdjęciu!!!
Miłą niespodziankę sprawił nam list Jana Skórskiego z Darłowa, który dokładnie opisał
nam publikowane w 109 numerze Obserwatora zdjęcie. Przy okazji skorygował błąd (za
który przepraszamy) popełniony w podpisie pod fotografią. List Pana Jana publikujemy z
niewielkimi skrótami.

(...) podoba mi się artykuł
wspomnieniowy o nas, pierwszych harcerzach powiatu
Sławno. Jest tam publikowane zdjęcie, na którym jestem
też obecny. Zdjęcie zrobione
zostało w 1947 r. w świetlicy
chóru „Cecylia”. Pamiętam
wiele osób znajdujących się
na fotografii. Muszę jednak
uściślić podpis pod zdjęciem.
W pierwszy rzędzie od lewej
siedzą: Kalinowski, ksiądz
Władysław Tyniecki, biskup
Dąbrowski z katedry łódzkiej,
ksiądz przybyły z biskupem

a obok niego Nika, córka
burmistrza Dulewicza. W następnych rzędach stoją harcerki i harcerze o nazwiskach:
Ola Wasilewska, Nazarewicz,
Halinka Lachman, Tabatowska, Skrzypczak Honorata,
Radłowska. Chłopcy to Bogdan Wójcik, Markiewicz, Jan
Skórski (przy sztandarze),
Tabatowski Antoni, Starzyński, Tadeusz Molenda, Jerzy
Jurkiewicz. Wielu innych nie
potrafię sobie przypomnieć
nazwisk, choć nam je w swoich pamiętnikach.

Chciałby także dodać, że
osobiście dobrze znam wspomnianego w artykule Bogusława Chruścickiego. Bywałem u niego w domu, gdzie
mieściło się biuro harcerzy
powiatu sławieńskiego. Byłem też z nim w 1946 r. na
obozie harcerskim w Jackowie (niemieckie Jarschagen,
a obecnie Jarosławiec). Ten
obóz,
zorganizowany dla
harcerzy ze Sławna i Darłowa
był fundowany przez UNRA
z Ameryki (...).
Z poważaniem Jan Skórski

