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1. Ulotka kolportowana na terenie Powiatu Sławieńskiego przez członków POW. 
 

 
 
 

2. Protokół  z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, odbytego w dniu 6 IV 
1949 roku o godzinie 14.00. [zachowano pisownię oryginalną – przyp. red.] 

 
 W związku z aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sławnie w 
dniach 4 i 5 kwietnia 1949 roku uczniów sławieńskiego liceum zostało zwołane nadzwyczajne 
posiedzenie Rady Pedagogicznej, którego zapis zostaje przedstawiony bez poprawek. 
 
 Obecni: Dyrektor E. Krzywkowski, Wł. Byliński, ob. Wojtasiak, Konopnicka, Halińska, 
Koprawska, Błasiak, Dulewicz, Kuczyński, Mikułowski, Nieciejewski. 
 
 Na porządku dziennym: 

1) Sprawa przytrzymania uczniów naszej szkoły przez Władze Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. 

2) Stanowisko Rady Pedagogicznej wobec powyższego faktu. 
Ad 1) 
Dyrektor Szkoły E. Krzykowski zakomunikował zebranym członkom     R. P., że w dniach 4 i 5 
IV 49 r. zostało przytrzymanych przez U.B.P. w Sławnie 18 naszych uczniów w związku z 
posądzeniem ich o należenie do nielegalnej i antypaństwowej organizacji. 
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Uczniami tymi są: 
W kl. X: Pucik Wacław; 
W kl. IX: Barski Jan, Hammerling Stanisław, Kata Edmund, Kawecki Piotr, Skłucki Jerzy, 

Szumilewicz Lech, Zwoliński Janusz, Szawroński Czesław; 
W kl. IXa: Libera Feliks, Putno Tadeusz, Hajduk Czesław, Wieliczko Czesław, 

Ledochowicz Zbigniew, Kożuch Gwidon, Grzebień Władysław, Szanel Robert. 
W kl. VIII: Dobrowolski Jerzy. 

 
Ad2) 

Ob. Dyrektor Krzykowski podał zebranym zakomunikowaną mu przez władze U.B.P. w 
Sławnie przyczynę przytrzymania uczniów naszej szkoły, prosząc obecnych o wypowiedzenie 
się w powyższej sprawie. R. P. przyjęła do wiadomości fakt powyższy, jednomyślnie 
potępiając działalność czynników wywrotowych i reakcyjnych, które nie wahają nawet 
wciągać nieletnią i nieodpowiedzialną młodzież szkolną do akcji antypaństwowej. W związku 
z tą smutną sprawą R.P. zdecydowała jednogłośnie: 

 
a) Zwołać młodzież od kl. VII do XIItej włącznie w dniu 8.IV. o godz. 8 rano w auli 

szkolnej, aby przestrzec ja przed wstępowaniem do jakichkolwiek nielegalnych organizacji 
pozaszkolnych; 

b) Ostrzec przed dawaniem posłuchu i kolportowaniem prowokacyjnych podszeptów 
i antypaństwowej propagandy czy to ze strony kolegów szkolnych czy też ludzi dorosłych; 

c) Uświadomić młodzież o zbrodniczości działalności antypaństwowej i 
antyspołecznej; 

d) Wezwać młodzież do zwalczania wszelkiej prowokacyjnej i antypaństwowej 
działalności wśród młodzieży i do natychmiastowego komunikowania o tym Kierownictwu 
Szkoły; 

e) R.P. zdecydowała, by opiekunowie co tydzień na godzinach wychowawczych 
mówili młodzieży o nieustannej czujności wobec wrogiej propagandy wobec demokracyj 
ludowych; 

f) W pogadankach tych omówić skutki dla jednostki i Państwa, wynikające z ulegania 
zbrodniczym podszeptom reakcyjnej propagandy; 

g) Wezwać bezwzględnie wszystkich rodziców na dzień 11.IV. o godz. 18-tej do szkoły, 
celem zakomunikowania im faktu i omówienia środków zaradczych na przyszłość; 

h) Każdy z opiekunów klasy raz na miesiąc zbierze rodziców swych uczniów dla 
omówienia spraw ideowo-wychowawczych i podzielenia się obustronnego spostrzeżeniami 
co do zachowania się młodzieży i wychowywania jej pod wspólną kontrolą; 

i) W razie odmowy współpracy rodziców ze szkołą zdecydowano trudnych do 
prowadzenia uczniów i szkodliwych dla innych uczniów usuwać ze szkoły; 

j) Wezwać młodzież do wstępowania do organizacji legalnych, a zwłaszcza do Z.M.P. i 
do czynnego brania udziału w pracach, celem wyżycia się i zaprawienia się do powinności 
obywatelskich na przyszłość; 

k) Podkreślać jak najczęściej wysiłek Państwa w sprawie kształcenia i wychowywania 
(bezpłatna szkoła, reforma szkolna, bursy, stypendia, biblioteki, półkolonie, kolonie, 
dożywianie et.cet.) oraz otoczenie szczególną opieką dzieci robotników i rolników; 

l) Reasumując całość powyższej sprawy R.P. zdecydowała podwoić swe wysiłki w 
kierunku wychowania i wciągnąć nowy Komitet Rodzicielski do ściślejszej współpracy 
wychowawczej; 
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ł) Dyrektor Szkoły zażądał od opiekunów, by informowali go co dwa tygodnie z 
odbycia pogadanek na terenach swych klas w czasie godzin wychowawczych i podawali swe 
spostrzeżenia, które następnie będą omówione na miesięcznych posiedzeniach opiekunów 
klas; 

m) Rada Pedagogiczna podkreśla konieczność zaostrzenia dyscypliny w internacie. 
Uchybienia regulaminu będą karane usunięciem ucznia z internatu. Szczególniejszą należy 
zwrócić uwagę na opuszczanie gmachu internatu przez młodzież i czas jej powrotu. 
Każdorazowe opuszczenie internatu musi być oparte o zezwolenie wychowawców internatu. 
Należy bezwzględnie zabronić przychodzenia do internatu osobom postronnym. Widzenie 
się uczniów internatu z rodzicami lub krewnymi może nastąpić na podstawie uprzedniego 
zezwolenia wychowawcy i to tylko w świetlicy. Należy również zobowiązać kierownictwo 
internatu do składania sprawozdań z zebrań wychowawczych młodzieży przy współudziale 
wychowawców.   

Na tym porządek dzienny wyczerpano.  
 
Protokółował                                                        Podpisali 
Stanisław Dulewicz                    Dyrektor Szkoły: Edmund Krzykowski 
                                                                                       i Grono Pedagogiczne 

 
 
 

3. Lista członków Polskiej Organizacji Wojskowej POW 
 
Komenda Naczelna: 
 Pucik Władysław – komendant, ps. „Kmicic”, później „Znicz” 
 Hajduk Czesław – z-ca komendanta, ps. „Zawratyński”, „Gopło” 
 Kożuch Gwidon – sekretarz, ps. „Winnetou” 
 Szawroński Czesław – szef uzbrojenia, ps. „Bardowski” 
Komenda Sztabówki: 
 Hajduk Czesław – komendant 
 Stypuła Wiesław – sekretarz 
 Szanel Robert – kwatermistrz, ps. „Bob” 
 Leduchowicz Zbigniew – skarbnik, ps. „Wilin” 
Placówka Sławno Nr 1 
 Górniak Jerzy – komendant, ps. „Jurand” 
 Wieliczko Czesław, ps. „Krwawy” 
 Wuttke Alojzy 
 Jost Zbigniew 
 Biernat Bolesław 
 Nowak Kazimierz 
 Niedzielski Kazimierz 
 Ślusarczyk Tadeusz 
Placówka Nr 2 
 Zwoliński Janusz  - komendant, ps. „Wicher” 
 Barski Jan, ps. „Grot” 
 Szanel Zbigniew 
 Daniel Henryk 
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 Dzięcioł Kazimierz 
Placówka Bobrowice 
 Putno Tadeusz, ps. „Ogień” 
 Bronowicki Roman, ps. „Ryś” 
 Feliński Tadeusz, ps. „Wilk” 
 Libera Feliks 
Placówka Ryszewo 
 Kawecki Piotr, ps. „Zwierzynie” 
 Grzebień Władysław, ps. „Jastrząb” 
 Sawicki Mieczysław 
Placówka Nr 222 im. Zawiszy Czarnego w Malechowie 
 Kata Edmund – komendant, ps. „Czarny” 
 Bomersbach Franciszek – z-ca komendanta, ps. „Dan” 
 Miller Zbigniew – sekretarz, ps. „Wilk” 
 Koperski Józef, ps. „Rudy” 
 Ryś Tadeusz 
 Drozd Tadeusz 
 Motyka Bronisław 
 Idec Stanisław 
 Sapeta Władysław 
Placówka Nr 279-4 im. Tadeusza Kościuszki w Darłowie 
 Szumielewicz Lech komendant, ps. „Orzeł” 
 Hemerling Stanisław – sekretarz 
 Nowak Zdzisław – skarbnik 
 Łukaszewicz Władysław, ps. „Kruk” 
 Wawrowski Franciszek, ps. „Lew” 
 Monczyński Jerzy, ps. „Tarzan” 
 Dytkowski Romuald, ps. „Foka” 
 Potrubacz Ryszard 
 Raczkowski Henryk 
 Tabatowski Antoni 
 Milejczyk Jan 
 Guzowski Jerzy 
 Dobrowolski Jerzy 
 Skłucki Jerzy 
 Roszczyk Stefan 
 Dominiak Remigiusz 
 Zalega Mieczysław, ps. „Azja” 
 Nowakowski Antoni 
 Osowski 
 Rzuciło 
Placówka Białystok 
 Bitel Wacław – komendant, ps. „Śmiały” 
 Krzyżewski Jan 
 Jundził Jan 
 Kochanowski Henryk 
Placówka Sulęcin 
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 Rozwadowski Stefan, ps. „Stefan” 
Placówka Białogard 
 Niewiński Julian 
Placówka Elbląg 
 Sawicki Ryszard – komendant 
 Klap Jan 
Placówka Żydowo 
 Wutke Zygmunt, ps. „Ryś” 
Współpracownicy niezaprzysiężeni ze starszego pokolenia 
 Dobrzański Władysław – maszynista biurowy 
 Wiszniewski Józef - doradca 
  
 

4. Fragment książki Czesława Hajduka W szponach bezpieki. 
 
 Na początku 1945 r. w Sławnie na Pomorzu Zachodnim powstała nielegalna 
organizacja. Przyjęła ona nazwę Polskiej Organizacji Wojskowej i zrzeszała młodzież 
gimnazjalną, która nie mogła się pogodzić z ówczesną polską rzeczywistością. Młodzież 
zawsze odznaczała się wrażliwością na niesprawiedliwość polityczną i społeczną i dlatego 
chyba to ona pierwsza zareagowała buntem, gdy zaczęto w Polsce coraz jawniej wprowadzać 
totalitarne porządki. Buntująca się młodzież bezbłędnie wyczuła, gdzie znajduje się źródło 
totalitarnej zarazy i dlatego swój bunt skierowała przeciwko radzieckiemu socjalizmowi. 
Tym razem jej bunt nie miał charakteru żywiołowego, lecz przyjął formę zorganizowaną.[…] 
 Byłem jednym z twórców Polskiej Organizacji Wojskowej. W dniu 4 kwietnia 1949 r. 
zostałem aresztowany i poddany brutalnemu śledztwu w Urzędzie Bezpieczeństwa – 
najpierw w Sławnie, a potem w Szczecinie. Oficerowie śledczy UB starali się nie tyle ustalić 
fakty rzeczywiste, lecz przede wszystkim stworzyć obraz naszej organizacji, który 
odpowiadałby przyjętemu przez nich schematowi. I tak na przykład, skoro nasza organizacja 
była młodzieżową, to według nich powinien być w niej ksiądz. Ksiądz w organizacji 
podziemnej to dobra okazja do wszczęcia nagonki przeciwko Kościołowi i przeciwko religii 
mogole. Takiego księdza dla POW Urząd Bezpieczeństwa znalazł. Miał nim być ksiądz 
Stanisław Talarek, ówczesny proboszcz sławieńskiej parafii i prefekt wielu członków POW. 
Urząd Bezpieczeństwa natychmiast społeczeństwo polskie o „wywrotowej działalności” 
upatrzonego księdza. Fakt, że on sam nic nie wiedział o istnieniu POW dla Urzędu 
Bezpieczeństwa nie był istotny.[…] Ubowcy byli tak pewni, że potrafią zmusić młodzież do 
złożenia potrzebnych im zeznań, że nie zawahali się opublikować w prasie wiadomości o 
rzekomo już udowodnionej nielegalnej działalności księdza. Jednak srodze się zawiedli. Mimo 
stosowania przez kilka miesięcy bardzo brutalnych metod śledczych, nie udało się im 
osiągnąć z góry założonego celu. Młodzież miała zbyt silnie zakorzenione w swych umysłach 
poczucie sprawiedliwości, aby złożyć fałszywe zeznanie nawet pod działaniem tortur.[…] 
Chłopcy należący do POW mieli jednocześnie wysoki poziom świadomości politycznej. 
Ubowscy oficerowie nie mogli tego pojąć, ani z tym się pogodzić i dlatego za wszelką cenę 
najbrutalniejszymi metodami starali się wykryć inspiratorów organizacji w postaci osób 
starszych. Nie mieściło się w ich sposobie myślenia to, by powojenna młodzież polska mogła 
być na tyle dojrzała, że potrafiła sama się zorganizować. 
 Śledztwo trwało 8 i pół miesiąca i zakończyło się dla mnie wyrokiem Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Szczecinie skazaniem na 10 lat pozbawienia wolności. W więzieniu 
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przebywałem przez 4 lata, 3 miesiące i 2 tygodnie. Skrócenie wyroku zawdzięczałem 
amnestii. Po wyjściu z więzienia musiałem zaprzestać działalności konspiracyjnej. Moje życie 
jednak, aż do uzyskania przez Polskę pełnej niezawisłości, wciąż natrafiało na przeszkody 
stawiane przez tzw. czynniki oficjalne.[…] 
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