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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 organiza-
cja powstała a grudniem 1949 r. gdy zapadły ostatnie wyroki w szeregu pokazo-
wych procesów jej członków? 

Ocalić od zapomnienia:

Polska Organizacja 
Wojskowa cz.III

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 Bo-
browicach gm. i pow. Sławno. W/w do 1939 r. zamieszkiwa-
ła w miejscowości Osty gdzie posiadała gospodarstwo rolne 
o powierzchni 5 ha. W czasie okupacji niemieckiej zamiesz-
kiwała j.w.. Stosunek jej do Niemców nie stwierdzono. Ro-
dzice w/w zajmowali się gospodarstwem. Na teren naszego 
powiatu przybyła w 1945 r. z miejscowości Osty, na tutej-
szym 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 do-
brze. Do obecnej rzeczywistości ustosunkowana obojętnie.
Córka: Putno Stanisława przez cały czas zamieszkiwała 
wraz z matką ur. 7 VIII 1918 r. Do partii żadnych nie nale-
ży. 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 zamieszki-
wał przy matce pomagając w gospodarstwie, jednocześnie 
uczęszczał do szkoły. Do organizacji młodzieżowych nie na-
leżał. Był wrogo ustosunkowany do obecnej rzeczywistości.

* * *
Prawo  nadawania herbów 
powiatom i gminom w 
Prusach przyznane zostało 
po I wojnie światowej – po 
upadku monarchii pruskiej. 
Wcześniej prawo posiada-
nia herbu miała szlachta i 
miasta. 
Funkcję opiniowania 
herbów powierzono (od 1 
IX 1925 r.) archiwom, w 
przepadku prowincji Pom-
mern (Pomorze) Archiwum 
Państwowemu w Szczeci-
nie. Centralnym ośrodkiem 
koordynacyjnym było Tajne 
Archiwum Państwowe w 
Berlinie - Dahlem
Starania o nadanie herbu 
powiatu sławieńskiego 
rozpoczęły się  w stycz-
niu 1934 roku. Zgodnie z 
rozporządzeniem z 1932 
roku projekty herbów  
przygotowywać mieli 
zawodowi heraldycy lub 
plastycy, a archiwum miało 
służyć  fachową pomocą  w 
kwestiach historycznych i 
heraldycznych. 
Pierwszym powiatem, 
który uzyskał herb był  
powiat  Lüneburg. Herb 
zatwierdzono 3 paździer-
nika 1926 roku. W rejencji 
szczecińskiej  ministerialne 
zezwolenia na posługiwanie 
się herbami najwcześniej 
uzyskały:  Nowogard 
(1928), Gryfice, Pyrzyce 
(1929), Kamień Pomorski 
(1931), Miastko (1932). W 
latach 1933-1939 Rada Mi-
nistrów zatwierdziła herby  
11 pomorskich powiatów , 
w tym Sławna.

* * *
 W styczniu 1934 roku 
landrat sławieński przesłał 
do Tajnego Archiwum 
Państwowego w Berlinie 
– Dahlem prośbę o  zapro-
jektowanie herbu powia-
tu. Archiwum Berlińskie 
przesłało pismo landrata 
do Archiwum w Szczecinie, 
które było pierwszą instan-
cją w procesie uzyskiwania 
herbu. W kwietniu tegoż 
roku archiwum zapropo-
nowało powiatowi, aby w 
herbie znalazł się czerwo-
ny rybogryf w srebrnym 
polu (taki element miały w 
swoich herbach Darłowo i 
Sianów) a także by  osta-
teczny projekt herbu przy-
gotował wybitny heraldyk 
Otto Hupp.
Projekt wykonania herbu 
powiatu landratura sławień-
ska  zleciła  berlińskiemu 
heraldykowi Gustawowi  

Adolfowi  Closs’owi. Goto-
wy projekt Wydział Powia-
towy w Sławnie przesłał  do 
prezesa rejencji  w ostatnim 
dniu lutego 1935 roku. Po 
zaopiniowaniu na począt-
ku marca projekt trafił do 
Archiwum w Szczecinie. 
Wtedy w archiwum zorien-
towano się , że wcześniej 
popełniono błąd:  rybo-
gryf  powinien mieć barwę  
srebrną, a pole czerwoną. 
Archiwum zaakceptowało  
projekt z tą poprawką. Herb 
powiatu w tej formie został 
17 września 1935 roku 
zatwierdzony przez Radę 
Ministrów. 
Przedstawiał on : w czer-
wonym polu srebrnego  
rybogryfa, który  trzyma w 
prawej szponie pęk złoci-
stych kłosów, a lewej czte-
ropałkową murową koronę. 
Rybogryf nawiązuje do  

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 przypomina-
my.

dawnych właścicieli ziemi 
sławieńskiej – Święców, 
kłosy symbolizują podsta-
wową gałąź  gospodarki 
powiatu – rolnictwo, a czte-
ropałkowa korona murowa  
symbolizuje cztery miasta 
powiatu: Sławno, Darłowo, 
Polanów i Sianów.

* * *
Obecnie obowiązujący  
herb powiatu sławieńskie-
go ustanowiony został  
uchwałą Rady Powiatu z 30 
sierpnia 2001 r. w sprawie 
ustanowienia herbu i flagi 
oraz pieczęci. 
Herb  przedstawia wizeru-
nek srebrnego rybogryfa ze 
złotym dziobem umiesz-
czonego w czerwonym 
polu tarczy, trzymającego w 
złotych szponach błękitno-
złotą  szachownicę.
                                     (jes)

Herb powiatu sławieńskiego z 1935 roku

Herb powiatu sławieńskiego z 2001 roku

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

Charakterystyka rodziny Putno sporządzona przez 
PUBP w Sławnie

Tadeusza Putno do organiza-
cji zwerbował w czasie spo-
tkania w Sławnie Czesław 
Szawroński, zbrojmistrz 
organizacji (odpowiadał 
za zdobywanie braoni dla 
POW). Stało się to w grud-
niu 1948 r. Na przełomie 
1948 i 1949 r. bobrowic-
ka placówka liczyła juz 6 
członków. Byli to Feliks Li-
bera (ps. Lampart), Tadeusz 
Feliński (ps. Wilk), Roman 
Bronowicki (ps. Ryś) oraz 
Bogdan Filiczkowski i Jó-
zef Horbacz. Ci dwaj ostatni 
członkowie nie zostali jed-
nak zaprzysiężeni bo ogra-
nizacja została rozbita przez 
UBP. Placówka w Bobrowi-
cach była jedną znajlepiej 
wyposażonych jednostek 
POW. Chłopcy dysponowali 
dwoma pistoletami, grana-
tami oraz kiludziesięcioma 
nabojami.                        cdn


