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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 kon-
spiracyjną organizację licealnej i gimnazjalnej młodzieży, o nazwie Polska Organizacja Wojskowa? Co wyda-
rzyło się pomiędzy majem 1948 r. gdy organizacja powstała a grudniem 1949 r. gdy zapadły ostatnie wyroki w 
szeregu pokazowych procesów jej członków? 

Stoją od lewej: Roman Bronowicki i Tadeusz Putno, pseudonim „Ogień”, komendant Placówki POW w Bobrowi-
cach. Pozostałe osoby do POW nie należały.

POW zaczęła działać. 
Poszczególne placówki i ich 
członkowie, zgodnie z zało-
żeniami Komendy Głównej, 
zaczęły gromadzić broń . 
Przygotowano także akcję 
ulotkową. Jednak ta druga 
nie przynosiła spodziewa-
nych rezultatów. Kierownic-
two POW uznało, że powo-
dem niepowodzenia jest fakt, 
że ulotki są pisane ręcznie i 
dlatego mało kto zwraca 
na nie uwagę. Jaskrawym 
przykładem była akcja prze-
prowadzona w sławieńskim 
kinie. PeOWiacy doskonale 
wiedzieli, że filmy wyświe-
tlane w kinach mają wielką 
moc propagandową. Posta-
nowili zorganizować bojkot. 

Działania wstępne 
powierzono Placówce Sław-
no nr 1, dowodzonej przez 
Juranda. Pod tym pseudoni-
mem krył się Jerzy Górniak 
mieszkaniec Sławna, który 
w dzieciństwie przeżył en-
tuzjazm wybuchu Powstania 
Warszawskiego oraz gorycz 
jego upadku. Pałał trudną 
do opanowania nienawiścią 
do Związku Radzieckiego, 
gdyż w polityce tego mocar-
stwa upatrywał jedyną przy-
czynę upadku Powstania i 
wszystkich następujących 
po nim nieszczęść Narodu. 

„Jurand” wraz z kolegami 
ręcznie sporządził plakat, w 
którym wskazywał na dużą 
rozbieżność pomiędzy fil-

mową fikcją a rzeczywisto-
ścią pokazywaną w sowiec-
kim filmie. Podkreślał jego 
propagandową i dezinfor-
mującą rolę a także wzywał 
mieszkańców Sławna do 
bojkotu filmu. Plakat nie był 
podpisany, aby nie pobudzać 
aktywności Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego przez 
ujawnienie istnienia na tere-
nie sławieńskiego powiatu 
Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Swoje i kolegów 
dzieło „Jurand” wywiesił 
przy wejściu do kona, na 
krótko przed otwarciem 
kasy biletowej. Wyglądało 
ono mało efektownie, za-
wierało zbyt dużo słów i nie 
wzbudzało zainteresowania 

ludzi wchodzących na film. 
Wkrótce zostało też zerwa-
ne przez obsługę kina. W 
tej sytacji „Jurand” podjął 
decyzję o 
wypędzeniu ludzi z  
kina 
przy pomocy pewnego ster-
nitum *. Miał on postać 
proszku, który wysypany na 
podłogę łatwo i bezpośred-
nio przechodził ze stanu sta-
łego w stan gazowy i drażnił 
spojówki oraz błony śluzo-
we, wywołując łzawienie, 
kaszel i kichanie. W tamtym 
czasie sternit ten był łatwo 
dostępny i często wykorzy-
stywany przez niedorostków 
do robienia złośliwych psi-
kusów kolegom a niekiedy 
także nauczycielom. 
Podkomendni „Juranda”, 
wykonując polecenie swoje-
go dowódcy, rozsypali sub-
stancję w kilku miejscach 
kinowej sali. Uczynili to na 
tyle sprawnie, że ich czyn-
ności nie wzbudziły niczy-
ich podejrzeń. Niebawem 
na sali zaczęło się kichanie i 
pokasływanie widzów, a po-
tem ich niespokojne tupanie 
nogami w podłogę. To oczy-
wiście zaalarmowało obsłu-

Skład Placówki Sławno nr 1
1. Jerzy Górniak - komendant ps. Jurand
2. Czesław Wieliczko ps. „Krwawy”
3. Alojzy Wuttke
4. Zbigniew Jost
5. Bolesław Biernat
6. Kazimierz Nowak
7. Kazimierz Niedzielski
8. Tadeusz Ślusarczyk

 Komuniści dobrze 
rozumieli znaczenie propa-
gandy w podboju świata. W 
Rosji odnieśli zwycięstwo 
nad caratem, głównie dlate-
go, że potrafili odpowiednio 
naświetlić jego błędy i prze-
konać Rosjan, ze propono-
wany przez nich nowy, ko-
munistyczny ustrój zapewni 
ludzkości powszechną rów-
ność, sprawiedliwość i do-
brobyt. 
        W latach czterdziestych w 

gę kina, która z podobnymi 
przypadkami już wcześniej 
miała  do czynienia i dlate-
go nie uległa panice. Szybko 
pootwierano drzwi, przez 
które tylko kilka osób opu-
ściło salę kinową. Więk-
szość widzów pozostała na 
widowni i dokończyła oglą-
danie filmu. 
Ponieważ widzowie przed 
wejściem do kina nie prze-
czytali wywieszonego przez 

„Juranda” plakatu – nie mo-
gli zrozumieć dlaczego zo-
stali tak nie przyjemnie po-
traktowani. Sądzili, że stali 
się ofiarami jakiegoś chuli-
gańskiego wybryku.
Zdarzenie w kinie stało się 
przyczyną specjalnej nara-
dy komendy sławieńskiej 
sztabówki. Po ożywionej 
dyskusji uznano, że trakto-
wanie ludzi jakimikolwiek 
środkami chemicznymi było 
samowolne i niezgodne z 

Polsce nie było telewizorów, 
a także odbiorniki radiowe 
nie należały do powszech-
nego wyposażenia miesz-
kań. Natomiast kina były w 
każdym miasteczku a nawet 
we wsiach. Sporo było też 
kin objazdowych. Kino było 
wówczas najpospolitszym 
środkiem masowego przeka-
zu i doskonale nadawało sie 
do kształtowania poglądów 
i ideologicznych postaw. 
Wielką rolę w tym zakresie 

odgrywała Polska Kronika 
Filmowa, której poszczegól-
ne odcinki były emitowane 
przed projekcją filmu. Wła-
dze Polski Ludowej działa-
jące z upoważnienia i mocy 
Związku Radzieckiego ro-
zumiały to i odpowiednio 
wykorzystywały filmy do 
gloryfikowania swojego mo-
codawcy oraz propagowania 
komunistycznej ideologii.

Czesław Hajduk

duchem Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. Zostało ono 
potępione i bezwzględnie 
zakazane. Nieudany bojkot 
sowieckiego filmu zmobi-
lizował POW do zdobycia 
maszyny do pisania. Ko-
menda organizacji doszła 
bowiem do wniosku, że przy 
pomocy pisanych ręcznie 
ulotek i plakatów nie da się 
oddziaływać na szersze krę-
gi społeczeństwa. Sądziła, 
że ulotki drukowane, choćby 
przy pomocy maszyny biu-
rowej, będą chętniej czytane 
przez ludzi i mogą kształto-
wać ich poglądy polityczne.

cdn     
   Na podstawie artykułu Czesława Hajduka 

publikowanego w miesięczniku Jaworzniacy 
przygotował Mieczysław Siwiec 

* Sternit - bojowy środek 
trujący z grupy drażniących. 
Działa głównie na błony 
śluzowe dróg oddechowych 
wywołując gwałtowny 
kaszel.

Ocalić od zapomnienia

Polska Organizacja Wojskowa cz IV

Piotr Kawecki, komendant placówki Ryszewo. 
Zdjęcie z 11.09.1954 r. (ze zbiorów Cz. Hajduka)


