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Tą historią, od blisko sześćdziesięciu lat, interesowały się całe pokolenia sław-
nian. 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 Or-
ganizacja 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? 

Ocalić od zapomnienia

Polska Organizacja Wojskowa cz VIII

Odpis oświadczenia ZP ZMP dotyczącego 
jkradzieży maszyny do pisania. Oryginał 
znajduje się w aktach Pucika Wacława ps. 

„Znicz”i innych.

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.

  

POW - iacy byli tak zakonspirowani, że często członkowie poszczególnych placówek poznawali się dopiero w obozach lub w wię-
zieniu. Na zdjęciu od lewej: Władysław Łukaszewicz ps.”Kruk” (placówka Darłowo), Zbigniew Miller ps. ”Wilk” i  Józef Koper-
ski ps. Rudy (obaj placówka Malechowo). Zdjęcie zostało zrobione w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie chłopcy przymusowo 
pracowali. Przed tem nie znali się. 

Pomimo ostrzeżeń 
„Profesora” chłopcy chcieli 
działać bardziej zdecydo-
wanie. Na początek posta-
nowili zdobyć maszynę do 
pisania. Była im potrzebna 
nie tylko do ulotek, ale także 
do wydawania podziemnego 
pisma pod tytułem „Głos 
Wolności”. Miał to być dwu-
miesięcznik, poprzez któ-
ry POW chciała dotrzeć ze 
swoją myślą do szerszych 
grup społeczeństwa. Tam 
miały być publikowane za-
równo artykuły polityczne i 
historyczne jak i propagan-
dowe pokazujące niebez-
pieczeństwa wynikające z 
ustroju komunistycznego.       
    Sprawna propaganda, bez 
maszyny do pisania, wyda-
wała się nie możliwa. Po-
mysły na jej zdobycie były 
różne. Wacław Pucik chciał 
włamać się do Liceum i z se-
kretariatu zabrać potrzebne 
urządzenie. Planowi temu 
sprzeciwił się Czesław Haj-
duk, który stanowisko swoje 
argumentował faktem, że 
POW-iacy ze szkołami nie 
walczą. Ostatecznie posta-

nowili maszynę zdobyć w 
siedzibie Zarządu Powiato-
wego Związku Młodzieży 
Polskiej, prokomunistycznej 
organizacji, której siedziba 
znajdowała się w budynku 
przy dzisiejszej ulicy Gdań-
skiej, mniej więcej na prze-
ciwko dawnego Kuratorium 
Oświaty. 
Pierwszą akcję 
zdobycia maszyny przepro-
wadzili 20 lutego 1949 r. W 
nocy do siedziby ZP ZMP 
poszli Czesław Hajduk, Ro-
bert Szanel, Gwidon Ko-
żuch i Zbigniew Ledocho-
wicz. Próba nie udała się bo 
chłopcy zostali przez kogoś 
spłoszeni. Trzy dni później 
było już o niebo lepiej: tym 
razem grupa w składzie Cze-
sław Hajduk, Robert Szanel, 
Czesław Szawroński i Cze-
sław Wieliczako spotkała 
się już o godzinie 19. Było 
ciemno i zimno, na ulicach 
nie było żadnych przechod-
niów. Chłopcy podeszli pod 
siedzibę ZP ZMP. Czesław 
Wieliczko pozostał przed 
budynkiem jako ubezpie-
czenie a pozostali weszli do 

środka. Przez balkon dostali 
się do sekretariatu i zabrali 
stamtąd 
upragniony sprzęt. 
Załadowali go do worka i na 
początek zanieśli do budki 
obok placu targowego. Póź-
niej Czesław Hajduk dostar-
czył ją do Władysława Do-
brzańskiego do Pomiłowa. 
Służyła jeszcze kilka tygo-
dni do przepisywania ulotek.
Kilka dni temu pokazałem 
Czesławowi Hajdukowi, 
znajdującą się w aktach 
sprawy a sporządzoną pra-
wie 60 lat temu, przez Jana 
Paradowskiego, ówcze-
snego szefa ZMP,  notatkę 
o kradzieży.  Był bardzo 
zaskoczony, tym że wśród 
zaginionych przedmiotów 
znajdują się żarówki:
Nic takiego nie wzięliśmy, 
widocznie ZMP-owcy na 
nasze konto postanowili coś 
sobie uszczknąć. Ale taka to 
była organizacja – skwito-
wał Czesław Hajduk.

Cdn
Mieczysław Siwiec 

  Sławno,dnia 8 czerwca 1949r.
Związek Młodzieży Polskiej
Zarząd Powiatowy w Sławnie
dz. 116/VI-b/49
  Oświadczenie
 Zarząd Powiatowy Związku Młodzie-
ży Polskiej w Sławnie oświadcza niniejszym, 
iż w nocy z dnia 23 na 24 lutego 1949r. zginę-
ły z budynku ZP. ZMP w Sławnie przy ul. R-
Żymierskiego 70 następujące przedmioty, sta-
nowiące własność Zarządu Powiatowego ZMP 
maszyna do pisania, pieczątka podłużna o treści 
tajne, pieczątka podłużna o treści pilne, pieczątka 
podłużna o treści Przewodniczący – Paradowski 
Jan. Zaznacza się, że wraz z maszyną do pisania 
zginęła podkładka z papieru gazetowego, obszy-
ta płótnem bez specjalnej wartości.
  W połowie marca 1949r. Zginęły 3 żarówki 200 
świecowe, zaś wykręcono i pozostawiono w se-
kretariacie na biurku. Kradzież powyższą popeł-
niono również w godzinach nocnych. 

 Prawdziwość powyższego oświadcze-
nia stwierdzamy własnoręcznymi podpisami. 
Kierownik Kancelarii Przewodniczący:
(Kowalczyk Barbara) (Paradowski Jan)
           
                    Pieczęć okrągła
 Zarząd Powiatowy w Sławnie
               Związek Młodzieży Polskiej
                 Za zgodnością z orginałem


