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„Cały się stałem ojczyzną…  

i cały stałem się prochem… 

i cały rozpaczą!” 

 

Juliusz Słowacki 

 

 

 

Polska Organizacja Wojskowa 

1948 – 1949 

 

  
 II wojna światowa przyniosła narodowi polskiemu wiele cierpień i bólu, 

przyniosła też wiele rozczarowań. Spadały na nas kolejne klęski, staliśmy się 

zakładnikami tych, którzy za nas podejmowali decyzje. Teheran, Jałta i 

Poczdam stały się symbolami naszej politycznej niemocy. Zamiast upragnionej 

niepodległości czekała na nas nowa okupacja i nowe rozgoryczenia. 

 W tych warunkach dorastały i dojrzewały kolejne pokolenia polskiej 

młodzieży, która wychowana w atmosferze patriotycznych wyzwań, często 

stykała się z różnymi organizacjami zbrojnego podziemia, a nawet sama brała 

udział w walkach z okupantem. Młodzi Polacy, zamieszkujący kresy wschodnie, 

nie mogli pogodzić się z utratą ziem, które zawsze były ich ojczyzną, 

przesiedleni na tereny  Ziem odzyskanych odbudowywali narodową tożsamość. 

Uczuleni na fałsz i niesprawiedliwość nie chcieli zaakceptować nowej 

rzeczywistości, obserwowali sowietyzację kraju, likwidację swobód 

obywatelskich i politycznych, fałszerstwa wyborcze. Narastająca groza 

stalinizmu, terroru, łamanie wolności, wzbudzały coraz większy bunt w ich 

umysłach i pobudzały do działań, których celem była walka o Polskę, o której 

marzyli. W każdym zakątku naszego kraju zaczęły powstawać liczne 

organizacje konspiracyjne, których celem była walka o ojczyznę prawdziwie 

niepodległą. 

 W 1945 roku w Sławnie rozpoczęło działalność Państwowe Gimnazjum i 

Liceum. To tu spotkali się młodzi ludzie pochodzący z różnych stron kraju. W 

maju 1948 roku kilku z nich postanowiło utworzyć konspiracyjną organizację 

niepodległościową, którą nazwali Polską Organizacją Wojskową  Byli to: 

Wacław Pucik, Czesław Hajduk i Czesław Szawroński. Pierwszymi ich krokami 

było przyjęcie pseudonimów oraz rozpoczęcie akcji werbunkowej wśród  

szkolnych kolegów. Kandydaci byli starannie dobierani, sprawdzano ich 

stosunek do obecnego ustroju oraz nastawienie do związku Radzieckiego. 
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Wstąpienie do organizacji poprzedzało złożenie uroczystej przysięgi składanej 

na krzyż: Przyrzekam uroczyście całym życiem dążyć do budowy Niepodległej i 

Sprawiedliwej Polski, pracować dla dobra powszechnego, być zawsze 

szlachetnym i postępować według prawa P.O.W. Tak mi dopomóż Bóg i Wszyscy 

Święci. 

 Dokumentem wspomnianym w rocie przysięgi było „Prawo POW”: 

Peowiak służy Polsce Sprawiedliwej i spełnia dla niej swoje obowiązki. 

Peowiak miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich każdego 

człowieka. 

Peowiak czci pracę i szanuje ludzi pracy. 

Peowiak broni wolności religii rzymsko – katolickiej i popiera ją wszelkimi 

sposobami. 

Peowiak jest posłuszny swoim przełożonym, a przełożeni dbają o dobro 

podwładnych. 

Peowiak jest odważny, uczynny i ofiarny. 

Peowiak mówi prawdę i dotrzymuje słowa. 

Peowiak jest szlachetny w myśli, mowie i czynach (nie upija się). 

 Członkowie organizacji stawiali sobie następujące cele: 

- całkowite uniezależnienie Polski od Związku Radzieckiego, 

- niedopuszczenie do narzucenia Polsce ustroju socjalistycznego, 

- przeciwstawienie się przekształceniu ZHP w rodzaj Komsomołu, 

- poznawanie prawdziwej historii Polski, 

- zdobywanie wiedzy i sprawności wojskowej; zdobywanie broni, 

- odzyskanie Kresów Wschodnich, 

- obrona Zachodnich Ziem Odzyskanych, 

- pomoc w nauce kolegom słabszym, 

- walka o niezakłamaną wolność sumienia. 

 W ciągu następnych miesięcy szeregi organizacji zasilali kolejni 

członkowie. Pochodzili oni z różnych miejscowości: Sławno, Darłowo, 

Malechowo, Bobrowice, Ryszczewo, Białystok, Elbląg iin., tworzono tam 

placówki terenowe podległe Komendzie Naczelnej. Pod koniec działalności – 

przed aresztowaniami – organizacja liczyła około 60 członków. 

 Chłopcy całą swoją działalność opierali na przeświadczeniu, że rosnące 

międzynarodowe napięcie doprowadzi do wybuchu III wojny światowej. 

Przesłanki te nakładały na nich określone obowiązki. Każdy z nich musiał być 

przygotowany do walki w szeregach polskiego wojska, które powstanie. W tym 

celu należało we własnym zakresie prowadzić szkolenie wojskowe i do 

maksimum wykorzystać ten przedmiot w szkole. Trzeba też było gromadzić 

broń. Temu celowi poświęcono wiele akcji, prawie każda placówka 

dysponowała własnym „arsenałem”. 

 Peowiacy nie tylko szykowali się do walki o Polskę, mieli być również 

gotowi do pracy w Niepodległej Ojczyźnie. Ciążył więc na nich obowiązek jak 

najlepszej nauki. Dobrzy uczniowie zobowiązani byli do pomocy słabszym. 
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Poświęcano wiele uwagi pracy w harcerstwie,  w szeregach organizacji było co 

najmniej kilku aktywnych działaczy ZHP. Dużą uwagę przywiązywano do 

propagandy. Pisano ulotki, które kolportowano wśród społeczeństwa.. Potrzebna 

była maszyna do pisania. Zdobyto ją w wyniku akcji w siedzibie ZMP.  

 Mankamentem organizacji było bardzo małe doświadczenie w pracy 

konspiracyjnej. Osobą, która miała do czynienia z poważną konspiracją był 

Józef Wiszniewski „Profesor”. To z nim peowiacy nawiązali kontakt, otrzymali 

również wskazówki pomocne w dalszej działalności. Jednak propozycje objęcia 

dowództwa  zostały przez niego odrzucone. 

 Likwidacja POW nastąpiła 4 kwietnia 1949 roku. Rano rozpoczęły się 

aresztowania. Urząd Bezpieczeństwa doprowadził do likwidacji kolejnych 

placówek, zatrzymanych osadzono w powiatowym UB w Sławnie, a następnie 

przewieziono do Szczecina. Śledztwo, podczas którego chłopców poddawano 

wymyślnym torturom, szybko doprowadziło do ujawnienia struktur organizacji 

oraz jej celów.  

 Efektem wielomiesięcznych przesłuchań była seria procesów sądowych, 

rozpoczętych w sierpniu, a zakończonych w grudniu 1949 roku. Wyroki 

wynosiły od kilku do dziesięciu lat więzienia (rzadko w zawieszeniu) oraz utratę 

praw publicznych. Represje trwały po wyjściu z więzień. Peowiacy napotykali 

na trudności w przyjęciu do pracy, kontynuowaniu nauki, uciążliwością był 

sposób odbywania służby wojskowej (praca w kopalniach węgla). 

 Próby doprowadzenia do rehabilitacji zakończyły się powodzeniem 

dopiero po okresie transformacji w Polsce. 

 

 

Suplement 

 

 W dniu 3 kwietnia 2009 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy 

upamiętniającej działalność w murach naszej szkoły Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Sześćdziesiąt lat wcześniej rozpoczęły się aresztowania, które 

położyły kres organizacji, z którą związali się młodzi ludzie, przedkładający nad 

wszystko miłość do ojczyzny oraz gotowość  do poświęceń i patriotycznych 

wyzwań. Po latach zwątpienia, zapomnienia i historycznego niebytu odżyła idea 

przywrócenia pamięci o tych kilkudziesięciu niezłomnych uczniach związanych 

przysięgą peowiaka. Zawiązała się grupa inicjatywna, która rozpoczęła starania 

o upamiętnienie ich działalności. W jej skład weszli: peowiacy Czesław Hajduk 

i Edmund Kata, syn peowiaka – Adam Miller, sławieński dziennikarz i historyk, 

autor cyklu artykułów na temat historii POW – Mieczysław Siwiec, 

Przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sławnie – Wojciech 

Ludwikowski oraz wicestarosta sławieński – Sebastian Dereń.    

 Podjęte działania zaowocowały wspaniałą uroczystością, w której 

uczestniczyli peowiacy, ich rodziny oraz wielu zaproszonych gości.  
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 Uroczystości spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców 

Sławna, licznych mediów, przedstawicieli lokalnych instytucji. Bardzo dużym 

zaangażowaniem wykazała się nasza młodzież, dla której opisane wydarzenia 

były prawdziwą, oryginalną i pasjonującą lekcją historii i lekcją patriotyzmu, 

którą nowe pokolenie licealistów zdało na szóstkę. To właśnie ci spadkobiercy 

członków POW byli autorami pięknego widowiska i interesującej wystawy. 

Dostarczyli uczestnikom uroczystości wielu wzruszeń,  były łzy, było wiele 

wspomnień, na nowo odżyła pamięć o tamtych trudnych, bolesnych czasach, 

było wiele wywiadów i relacji, które ukazały się min. w Telewizji Szczecin, 

Radiu Koszalin, licznych mediach. Nawiązanych zostało wiele kontaktów.  

 Na budynku sławieńskiego liceum wzrok przykuwa czarna tablica. To 

znak naszej historii, tradycji i pamięci, która przetrwała i odżyła dzięki 

działalności i determinacji wielu pokoleń ludzi, dla których słowa o Polsce 

zawsze będą się kojarzyć z zaszczytnym obowiązkiem, patriotyzmem, honorem 

i odpowiedzialnością. 

 

 

Mirosław Kopowski 

 

 

 

 


