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Ocalić od zapomnienia:

Polska Organizacja
Wojskowa
cz.III

Tadeusz Putno, pseudonim „Ogień”, komendant Placówki POW w Bobrowicach

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?
Tadeusza Putno do organizacji zwerbował w czasie spotkania w Sławnie Czesław
Szawroński,
zbrojmistrz
organizacji
(odpowiadał
za zdobywanie braoni dla
POW). Stało się to w grudniu 1948 r. Na przełomie
1948 i 1949 r. bobrowicka placówka liczyła juz 6
członków. Byli to Feliks Libera (ps. Lampart), Tadeusz
Feliński (ps. Wilk), Roman
Bronowicki (ps. Ryś) oraz
Bogdan Filiczkowski i Józef Horbacz. Ci dwaj ostatni
członkowie nie zostali jednak zaprzysiężeni bo ogranizacja została rozbita przez
UBP. Placówka w Bobrowicach była jedną znajlepiej
wyposażonych
jednostek
POW. Chłopcy dysponowali
dwoma pistoletami, granatami oraz kiludziesięcioma
nabojami.
cdn

Charakterystyka rodziny Putno sporządzona przez
PUBP w Sławnie
Putno Apolonia, córka Anastazego i Adeli zd. Felińska, ur.
2 II 1894 r. w Ostach, powiat sarny woj. Wołyńskie, Polka,
rzym-kat., wdowa, bezpartyjna. Obecnie zamieszkała w Bobrowicach gm. i pow. Sławno. W/w do 1939 r. zamieszkiwała w miejscowości Osty gdzie posiadała gospodarstwo rolne
o powierzchni 5 ha. W czasie okupacji niemieckiej zamieszkiwała j.w.. Stosunek jej do Niemców nie stwierdzono. Rodzice w/w zajmowali się gospodarstwem. Na teren naszego
powiatu przybyła w 1945 r. z miejscowości Osty, na tutejszym terenie posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 7
ha. Do partii żadnych nie należy, ani też nie bierze udziału w
życiu politycznym i społecznym. Moralnie prowadzi się dobrze. Do obecnej rzeczywistości ustosunkowana obojętnie.
Córka: Putno Stanisława przez cały czas zamieszkiwała
wraz z matką ur. 7 VIII 1918 r. Do partii żadnych nie należy. W życiu politycznym i społecznym żadnego udziału nie
bierze. Obecnie zamieszkuje przy matce na gospodarstwie.
Stosunek jej do obecnej rzeczywistości jest obojętny. Żyją
dość zamożnie.
Syn. Putno Tadeusz na terenie naszego powiatu zamieszkiwał przy matce pomagając w gospodarstwie, jednocześnie
uczęszczał do szkoły. Do organizacji młodzieżowych nie należał. Był wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości.

Obserwator Lokalny 30 października 2008 r.

Herb powiatu sławieńskiego

Jesienią 1998 roku odbyły się po raz pierwszy od ćwierć wieku lat wybory
do rad powiatów, które zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 1999 roku. Dwa
i pól roku później Rada Powiatu przyjęła uchwalę ustanawiającą herb
nowej struktury administracyjnej.
Historia herbu powiatu sławieńskiego, który do 1945 roku znajdował się w
granicach Niemiec jest znacznie krótsza niż historia powiatu. W związku z
10. rocznicą utworzenia nowych powiatów, krótko tę historię przypominamy.
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W styczniu 1934 roku
landrat sławieński przesłał
do Tajnego Archiwum
Państwowego w Berlinie
– Dahlem prośbę o zaprojektowanie herbu powiatu. Archiwum Berlińskie
przesłało pismo landrata
do Archiwum w Szczecinie,
które było pierwszą instancją w procesie uzyskiwania
herbu. W kwietniu tegoż
roku archiwum zaproponowało powiatowi, aby w
herbie znalazł się czerwony rybogryf w srebrnym
polu (taki element miały w
swoich herbach Darłowo i
Sianów) a także by ostateczny projekt herbu przygotował wybitny heraldyk
Otto Hupp.
Projekt wykonania herbu
powiatu landratura sławieńska zleciła berlińskiemu
Herb powiatu sławieńskiego z 2001 roku
heraldykowi Gustawowi

