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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? 

Ocalić od zapomnienia

Polska Organizacja Wojskowa cz V

Tymczasem 
trwała rekrutacja 
do organizacji. Jednym z 

„cenniejszych nabytków” 
był Gwidon Kożuch z Dar-
łowa. Z protokołu przesłu-
chania świadka Wacława 
Pucika w dniu 13 kwietnia 
1949 r.: „ do miesiąca wrze-
śnia 1948 r. Czesław Hajduk 
zwerbował ucznia 9 klasy 
gimnazjum ogólnokształ-
cącego w Sławnie do niele-
galnej organizacji POW Ko-
żucha Gwidona pseudonim 
„Winnetou” zamieszkałego 
w Darłowie przy nieznanej 
mi ulicy. (...) Z propozycji 
Czesława Hajduka, Kożuch 
Gwidon, ponieważ się uczył  
bardzo dobrze w gimnazjum 
w Sławnie i miał głowę na 
karku, wszedł do Komendy 
POW na stanowisko sekreta-
rza, zaś Popow Piotr, później 
występujący oficjalnie pod 
nazwiskiem Kawecki Piotr 
został usunięty z Komendy 
POW w Sławnie i miał nale-
żeć do placówki POW Putno 
Tadeusza lub utworzyć swo-
ją placówkę POW na terenie 
swojego mieszkania we wsi 
koło Bobrowic. Miejsco-
wość ta nazywała się Rysze-
wo”. 
We wrześniu 1948 r. osta-
tecznie ustalono także 

Lista placówek terenowych POW 
i ich dowódcy

1.Placówka Sławno nr 1 – Jerzy Górniak (Jurand)
2.Placówka Sławno nr 2 – Janusz Zwoliński (Wi-
cher)
3.Placówka Bobrowice – Tadeusz Putno (Ogień)
4.Placówka Ryszewo – Piotr Kawecki (Zwierzyniec)
5.Placówka nr 222 w Malechowie im. Zawiszy Czar   
   nego – Edmund Kata (Czarny)
6.Placówka nr 279-4 w Darłowie im. Tadeusza Ko 
   ściuszki – Lech Szumielewicz (Orzeł)
7. Placówka Stary Jarosław - Zbigniew Ledochowicz
7.Placówka Białystok – Wacław Bitel
8.Placówka Sulęcin (wówczas woj. Zielonogórskie) –  
    Stefan Rozwadowski (Stefan)
9.Placówka Białogard – Julian Niwiński
10.Placówka Elbląg – Ryszard Sawicki
11.Placówka Żydowo – Zygmunt Wuttke

strukturę organizacyjną  
POW. Podczas jednego ze 
spotkań w mieszkaniu przy 
ulicy Chełmońskiego 37 po-
stanowili, że na czele orga-
nizacji stoi Komenda Głów-
na. Jej skład to: Komendant 
Naczelny - Wacław Pucik 
(pseudonim Kmicic), jego 
zastępca - Czesław Hajduk 
(Zawratyński), sekretarz - 
Gwidon Kożuch (Winnetou) 
oraz Czesław Szawroński 
(Hardowski), główny maga-
zynier broni palnej. Komen-
dzie Głównej POW miała 
podlegać Komenda Okręgo-
wa POW . W planach miała 
obejmować obszar całego 
województwa a jej zada-
niem miało być kontrolowa-
nie i wydawanie rozkazów 
Komendzie Sztabówkowej 
POW (obszar powiatu). Z 
kolei ta ostatnia miała kie-
rować tzw. Komendami 
Placówek POW. Pierwszym 
(i jedynym) szefem jedynej, 
sławieńskiej Komendy Szta-
bówkowej został Czesław 
Hajduk, jej sekretarzem – 
Wiesław Stypuła. Kwatermi-
strzem Komendy Sztabów-
kowej uczyniono Roberta 
Szanela (Bob) a skarbnikiem 
Zbigniewa Leduchowicza 
(Wilin).  Pomocnikami Ko-
mendy Sztabówkowej zosta-
li: Wacław Pucik, Gwidon 
Kożuch i Czesław Szawroń-
ski. Ich zadaniem było wy-
jeżdżanie w teren do komen-
dantów placówek POW w 
celu odbierania przysięgi od 
nowo zwerbowanych człon-
ków, przepisywanie rozka-
zów, wizytacje komendan-
tów placówek terenowych, 
sporządzanie sprawozdań 
miesięcznych z działalno-
ści, organizowanie zebrań 
członków POW, planowa-
nie zadań na przyszłość itp. 
Najniższym szczeblem do-
wódczym były Komendy 
Placówek. Członkowie pla-
cówek w poszczególnych 
miejscowościach znali się 

wzajemnie, mieli też kon-
takt z wizytatorami z Ko-
mendy Sztabówkowej, ale 
nie mieli wiedzy o kolegach 
z innych jednostek POW. 
Także dowódcy poszczegól-
nych placówek nie znali się 
wzajemnie. Ta dosyć skom-
plikowana struktura orga-
nizacyjna miała, w mnie-
maniu chłopców, zapobiec 
ewentualnej dekonspiracji a 
jednocześnie przygotować 
organizację do działania na 
wypadek wojny. Do mo-
mentu likwidacji organiza-
cji stworzono 11 placówek. 
Zlokalizowane były na te-
renie powiatu sławieńskie-
go, ale także daleko poza 
nim. Te ostatnie prowadziły 
samodzielną działalność, a 
kontakt z nimi utrzymywany 
był drogą listową. Do mo-
mentu  rozbicia organizacji 
i aresztowania jej członków 
w POW zostało zaprzysiężo-
ne 63 osoby.
Przysięga na cmentarzu
     Organizacja rozrastała 
się z miesiąca na miesiąc. 
Kontakty w Darłowie za-
oowocowały powołaniem 
tam placówki z największą 
ilością, bo aż 20 członków. 
Zarządzał nimi Lech Szu-
mielewicz (Orzeł). Zaczątek 
POW zaczęto tworzyć w 
Białogardzie. Tu kontakt z 
organizacją miał Julian Nie-
wiński. Zwerbował go Zbi-
gniew Leduchowicz, szef 
placówki w Starym Jarosła-
wiu, jednocześnie skarbnik 
Komendy sztabówkowej 
oraz drużynowy ZHP w 
Kowalewicach. W celu ode-
brania przysięgi od Juliana 
Niewińskiego, do Białogar-
du pojechał Wacław Pucik. 
Dla zachowania pełnej kon-
spiracji, aktu przysięgi do-
pełniono na białogardzkim 
cmentarzu.
                          Mieczysław Siwiec 
                                    cdn 

Czesław Szawroński (Hardowski) szef uzbrojenia POW

Najczęściej zebrania Komendy Naczelnej POW odbywały się, w stojącym na uboczu, domu Wacława Pucika


