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Ocalić od zapomnienia

Polska Organizacja Wojskowa
Czesław Hajduk.
Po powrocie do domu Cz.
Hajduk spotkał się z Robertem Szanelem, wówczas
kwatermistrzem komendy
hufca a jednocześnie jego
podkomendnym w POW.
Obaj doszli do wniosku, że

trzeba rozwijać
harcerstwo

na dotychczasowych zasadach. Czesław Hajduk postanowił zorganizować drużynę
harcerską w Warszkowie:
„Udałem się do pana Bilińskiego, kierownika szkoły
w Warszkowie i poinformowałem go o chęci tworzenia tu drużyny harcerskiej.
Moja inicjatywę przyjął z
uznaniem i obiecał wspierać
mnie oraz zachęcać uczniów
do spotkania w określonym
miejscu i czasie”.
Już na pierwszej zbiórce
do drużyny zapisało się 44
chłopców. Od razu zostali
podzieleni na zastępy, a jeden z chłopców o nazwisku
Wilk został przybocznym.
Przez następne tygodnie
warszkowscy harcerze uczyli się Prawa Harcerskiego,

Widok Warszkowa z 1906 r.

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?
Organizacja rozrastała
się,

a jej członkowie próbowali
prowadzić bardzo różnorodną działalność. Kolportowanie ulotek, prowadzenie
szkoleń i prelekcji dla swoich członków, zbieranie broni i czekanie na możliwość
użycia jej w walce o wolność
ojczyzny nie były jedynymi
pomysłami
PeOWiaków.
Każdy z nich musiał być
przygotowany do walki w
szeregach polskiego wojska,
które dopiero powstanie. W
tym celu prowadzili własne
ćwiczenia wojskowe i maksymalnie wykorzystywali
zajęcia w ramach przedmiotu szkolnego - Przysposobienie Wojskowe. Ważnym
elementem
przygotowań
stała się działalność w innych organizacjach takich
jak np. harcerstwo czy Milicja Niepokalanej. Członkowie organizacji musieli być
także gotowi do pracy na
rzecz Niepodległej Ojczyzny. W tym celu ciążył na
nich obowiązek jak najlepszej nauki oraz obowiązek
pomocy słabszym uczniom.
Jesienią 1948 r. Wacław Pucik wpadł na pomysł, aby...
inwigilować
Powiatowy

Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wtyczkami mieli
być Wacław Pucik (Kmicic)
i Jerzy Górniak (Jurand). Od
pomysłu tego próbował odwieść go Czesław Hajduk
(Zawratyński):
- Ja byłem bardzo przeciwny
temu, ale Pucik był komendantem naczelnym więc nie
mogłem zbyt stanowczo
oponować. Też chciałem,
abyśmy mieli kogoś swojego wśród UBeków, ale nie
mógł to być komendant całej organizacji – wspomina
Cz. Hajduk. Pucik

bez wiedzy komendy

poszedł do PUBP i zaproponował, że chce być pracownikiem tego urzędu. Był
wtedy w 9 klasie Gimnazjum,
więc funkcjonariusz, z który
rozmawiał poinformował
go, że jest jeszcze za młody,
ale będą mieli na uwadze
jego propozycję i gdy tylko
zajdzie taka potrzeba to powiadomią go o możliwości
pracy w PUBP.
Dużo lepsze efekty przynosiła działalność na rzecz
harcerstwa. Tu PeOWiacy
mogli pochwalić się sporymi osiągnięciami bo wielu
z nich było czynnymi harcerzami. Robert Szanel (Bob),
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organizowania wycieczek
i gier terenowych, alfabetu
Morse’a i wszystkich innych,
potrzebnych umiejętności.
W marcu 1949 r., przy ognisku zorganizowali spotkanie
z druhem Robertem Szanelem, który m.in. w bardzo
ciekawy sposób opowiadał
dzieje niszczyciela Błyskawica.
- Czuło się przyjazną i podniosłą atmosferę. Wszyscy
byliśmy braćmi – wspomina
po ,latach Cz. Hajduk. - Po
powrocie do wsi chłopcy
pytali o następne ogniska.
Obiecałem im wtedy letni
obóz. Niestety, obietnicy tej
nigdy nie spełniłem, bo po
kilku dniach zostałem aresztowany. Do domu wróciłem
po 4 latach, 3 miesiącach
i 2 tygodniach. Ze swoimi
harcerzami kontaktów już
nie odnowiłem, ale od osób
trzecich dowiedziałem się,
że żaden z nich nie wstąpił
do harcerstwa zrefomowanego na wzór radziecki.
Mieczysław Siwiec
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prosi o kontakt osoby, które w roku 1949 wstąpiły w
Warszkowie do drużyny harcerskiej lub brały udział we
wspomnianym w tekście ognisku.
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kwatermistrz komendy sztabówki był nawet zatrudniony w Komendzie Hufca a
skarbnik sztabówki - Zbigniew Leduchowicz (Wilin)
był drużynowym w Kowalewicach. Harcerzem był także
Czesław Hajduk. Tak wspomina tworzenie harcerskiej
drużyny w Warszkowie:
„Do harcerstwa wstąpiłem w
1947 r. (...). Był to czas gdy
komuniści starali się wszelkimi siłami zmienić harcerską ideologie i narzucić jej
zasady i wzory z sowieckiej organizacji pionierskiej.
W czasie ferii zimowych
1948/49 r. w towarzystwie
druhów Jana Czaplińskiego
i Andrzeja Trzeszczkowskiego zostałem wysłany na
zimowisko do Zakopanego”.
Tam podczas jednej z wędrówek Czesław Hajduk spotkał
leśniczego, przedwojennego
harcerza.
- To on uświadomił mi, że
harcerzem jest się przez całe
życie a skoro komunistyczna idea nienawiści klasowej
jest sprzeczna z duchem
polskiego harcerstwa to, aby
wzmocnić zaporę dla ideologii nienawiści należy upowszechniać harcerstwo do Wacław Bitel (Śmiał), jeden z pierwszychj POW-iaków i komendant placówki Białystok
granic możliwości – mówi

