
Obserwator Lokalny  23 października  2008 r.16 Historia

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 kon-
spiracyjną organizację licealnej i gimnazjalnej młodzieży, o nazwie Polska Organizacja Wojskowa? Co wyda-
rzyło się pomiędzy majem 1948 r. gdy organizacja powstała a grudniem 1949 r. gdy zapadły ostatnie wyroki w 
szeregu pokazowych procesów jej członków? 

Ocalić od zapomnienia:

Polska Organizacja Wojskowa cz.II

     Zanim jednak doszło 
do zwerbowania Tadeusza 
Putno, Piotr Kawecki zło-
żył przysięgę. Zdarzenie to 
miało miejsce po lekcjach, 
w domu Wacława Pucika, 
przy ulicy Chełmońskiego 
37. Ten ostatni, trzymał w 
ręku krzyż. Czesław Haj-
duk czytał rotę przysięgi. 
Piotr Kawecki powtarzał 
za nim:

„(...)będę wiernie służył i 
sumiennie wypełniał pole-
cenia Polskiej Organizacji 
Wojskowej, ponadto będę 
się starał zatrzymać Zie-
mie Zachodnie, odebrać 
Ziemie Wschodnie Związ-
kowi Radzieckiemu, będę 
wrogo występował prze-
ciwko obecnemu ustrojo-
wi „ludowemu”, Polsce i 
Związkowi Radzieckiemu.
Powyższa treść przysięgi 
została zapisana w proto-
kole przesłuchania Piotra 
Kaweckiego. Rzeczywista 
treść przyrzeczenia była 
nieco inna.  
 Po zaprzysiężeniu Kawec-
ki ucałował podsunięty mu 
przez Pucika krzyż, a Cze-
sław Hajduk poinformował 
go, że jako członek POW 
jest zobowiązany do płace-

nia składek na rzecz orga-
nizacji. Ustalono minimal-
na kwotę – 20 zł. Składki 
miały być przeznaczone 
na zakup papieru, amuni-
cji i broni. Przy składaniu 
przyrzeczenia obecny był 
czwarty członek pierwsze-
go kierownictwa POW – 
Czesław Szawroński. Piotr 
Kawecki przyjął pseudo-
nim „Zwierzyniec”.  
Chłopcy ustalili także za-
sady typowania i werbowa-
nia kandydatów na nowych 
członków POW.
Z upatrzoną osobą, należa-
ło najpierw przeprowadzić 
rozmowę wstępną, w cza-
sie której należało wyczuć 
jego stosunek do obecnego 
ustroju a także nastawienie 
do Związku Radzieckiego.
Piotr Kawecki został ko-
mendantem placówki Ry-
szewo. W krótkim czasie  
udało mu się zwerbować 
do organizacji Mieczysła-
wa Sawickiego. Jednakże 
ten drugi po pewnym cza-
sie z Ryszewa wyjechał i 
placówka jako taka, nie 
przejawiała większej ak-
tywności. 

Mieczysław Siwiec

                                 cdn 

Polacy!!!
Zaklinamy Was na miłość Ojczyzny naszej, na przywiąza-
nie do Wiary Katolickiej, na poszanowanie cnoty obywa-

telskiej!
Nie wierzcie obłudnym zapewnieniom komunizmu, że 

jesteśmy Państwem niezależnym!
Polacy!!!

Naród nasz przeżywa dzisiaj jedną z najstraszniejszych 
okupacji. Przeżywamy dziś nie tylko okupację naszego 

terytorium, lecz uparte dążenie do okupacji naszych dusz!
Jak ongiś Jasna Góra nie uległa okupacji Szwedzkiej tak 
każdy z nas dzisiaj może i musi zbudować w sobie taką 

odporność propagandzie komunistycznej, byśmy nie zgu-
bili na wieki swojej odrębności narodowej, swojej wielkiej 

przeszłości i Przyszłości!
Polacy!

Niech żyje Polska Niepodległa Rosji Sowieckiej i Sprawie-
dliwa !!!

Niech żyje nasza Wiara Ojczysta i nasz język narodowy !!! 
     Organ Polska Podziemna

Popow Piotr syn Jana i Marianny z d. Milej ur. 25 XI 1899 
r. (...) na tutejszym terenie do żadnych partii politycznych 
nie należy, w życiu politycznym żadnego udziału nie 
bierze. Na tutejszym terenie posiada gospodarstwo rolne o 
powierzchni 14 ha. Jest bogaczem wiejskim. Do obecnej 
rzeczywistości ustosunkowany jest wrogo a w szczegól-
ności do kolektywizacji na wsi. Opinie na tym terenie 
posiada przeciętnie złą.
Kawecki Piotr był na wychowaniu u Popowa zamieszka-
łego w Ryszewie powiat Sławno. U niego zamieszkiwał, 
na tutejszym terenie uczęszczał do szkoły i pomagał w 
gospodarstwie. Był wrogo ustosunkowany do obecnej 
rzeczywistości. Opinie na tutejszym terenie posiadał dobrą 
ponieważ był to chłopiec cichy i nikomu w drogę nie 
wszedł.
           Szef Powiatowego Urzędu
           Bezpieczeństwa Publicznego            
                                                                              w Sławnie

Kto pamięta te czasy?

Traktorem nad morze

To zdjęcie możemy publikować dzięki uprzejmości Państwa Dełenko z Karwic. Przedstawia ono grupę mieszkań-
ców Karwic i Sławna jadących wypoczywać na plaży w Darłówku. Prawdopodobnie był to rok 1952 lub 53. Traktor 
marki Land Buldog prowadził niemiecki pracownik gospodarstwa rolnego, przodownik pracy, rekordzista w sie-
wie i orce - Horst Kruger. Jego pomocnikiem był Jerzy Dełenko. Dwie przyczepy wypełnione nie tylko pracownika-
mi PGR-u, stanowiły w tamtych czasach jedyny śroidek lokomocji dla ludzi spragnionych wypoczynku po ciężkiej 
pracy w polu. Prosimy o kontakt wszystkich tych, którzy potrafią coś powiedzieć o tym zdjęciu. 

Pierwszy z lewej Gwidon Kożuch, pseudonim Winnetou, sekretarz Komendy Naczelnej POW

Powyżej treść jednej z ulotek POW. 
Poniżej: charakterystyka rodziny Piotra Kaweckiego sporzą-
dzona przez PUBP w Sławnie


