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PPŁK WŁADYSŁAW ŻWAŃSKI „BŁĘKIT”

NR 5/2018

Władysław Żwański uro-
dził się 9 lipca 1898 roku w ma-
jątku Widziszki koło Wiłko-
mierza na Litwie Kowieńskiej 
(ówczesna gubernia kowień-
ska), w rodzinie szlacheckiej, 
herbu Rawicz. Był synem Jana 
i Joanny z Juszkiewiczów, jego 
rodzice byli posiadaczami „nie-
dużej własności rolnej”. W 1908 
roku rozpoczął naukę w pry-
watnym gimnazjum w Wił-
komierzu, następnie konty-
nuował ją w II Szkole Realnej 
w Petersburgu, uzyskując ma-
turę w 1915 roku. Po ukończe-
niu nauki wyjechał do Rosto-
wa nad Donem, gdzie wówczas 
przebywała jego rodzina.

W sierpniu 1915 roku 
Żwański został powołany do 
służby wojskowej w armii ro-
syjskiej. Przeszkolenie rekruc-
kie odbył w 178 rezerwowym 
batalionie piechoty w Starej 
Russie, później (z racji posiada-
nego wykształcenia), trafił na 
kurs oficerski w I Szkole Chorą-
żych w Oranienbaumie, który 
ukończył latem 1916 roku. Od 
czerwca 1917 roku walczył na 
terenie Kurlandii, początkowo 
w szeregach 14 Syberyjskie-
go Pułku Strzeleckiego (4 Sy-

beryjska Dywizja Strzelecka), 
jako młodszy oficer 11 kompa-
nii, następnie od sierpnia 1917 
roku w 38 Batalionie Śmierci 
– oddziale uderzeniowym 38 
Dywizji Piechoty, jako młodszy 
oficer 3 kompanii. W grudniu 
1917 roku został zdemobilizo-
wany w następstwie porewolu-
cyjnego rozkładu armii. Służbę 
w wojsku rosyjskim zakończył 
w stopniu chorążego. Był wów-
czas odznaczony Krzyżem św. 
Jerzego IV stopnia z laurem 
(nadawanym przez zebrania 
żołnierskie wyróżniającym się 
w walce oficerom, jako szcze-

gólny znak uhonorowania) 
oraz Orderem św. Stanisława 
III stopnia z mieczami i kokar-
dą.

Jeszcze podczas służby 
w armii rosyjskiej Żwański roz-
począł działalność niepodległo-
ściową w szeregach polskich 
organizacji wojskowych. Na-
leżał wówczas, najprawdopo-
dobniej od listopada 1917 roku, 
do Związku Wojskowych Pola-
ków. Na początku stycznia 1918 
roku przybył do Połocka, gdzie 
po zajęciu miasta przez woj-
ska niemieckie działał przez 
pewien czas w strukturach 
konspiracyjnych powstałych 
na bazie rozwiązanego ZWP. 
Jesienią 1918 roku, zagrożony 
aresztowaniem przez władze 
niemieckie, ponownie wyje-
chał do rodziny przebywającej 
w Rostowie nad Donem, gdzie 
podjął pracę urzędnika biuro-
wego.

W końcu listopada 1918 
roku, na wieść o formowaniu 
się na Kubaniu oddziałów Woj-
ska Polskiego, Żwański dotarł 
do Noworosyjska, gdzie zgłosił 
się do stacji zbornej (tzw. Kom-
panii Kadrowej) Samodzielnej 
Brygady Strzelców Polskich. 

mjr Władysław Żwański, dworek Łosie 
Dołęgi, rok 1932  

(fot. zbiory Hanny Żwańskiej)
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W styczniu 1919 roku przybył 
do Odessy, gdzie został wcielo-
ny do formującej się wówczas 
4 Dywizji Strzelców (dowódca: 
gen. Lucjan Żeligowski). Wal-
czył odtąd w szeregach I bata-
lionu 14 pułku strzelców, jako 
młodszy oficer kompanii ofi-
cerskiej (tzw. Legii Rycerskiej) 
oraz dowódca plutonu strzel-
ców. Brał udział w walkach 
z bolszewikami przy zdobyciu 
Tyraspola oraz nad Dniestrem. 
30 czerwca 1919 roku, po po-
wrocie dywizji do Polski, został 
przeniesiony do służby w 14 
pułku piechoty (4 Dywizja Pie-
choty). W szeregach II batalio-
nu 14 pp uczestniczył w woj-
nie polsko-ukraińskiej oraz 
polsko-bolszewickiej, jako do-
wódca kompanii strzeleckiej. 
Brał udział w walkach toczo-
nych w Małopolsce Wschodniej 
(z Ukraińcami) oraz na Woły-
niu i Podolu (z bolszewikami), 
gdzie szczególnie wyróżnił się 
17 marca 1920 roku w boju pod 
Olewskiem, podczas zdoby-
cia pociągu pancernego BP 56 
„Kommunar”. W czasie kontr-
ofensywy bolszewickiej uczest-
niczył w walkach odwroto-
wych od Berezyny aż po Wisłę, 
natomiast podczas kontrofen-
sywy polskiej ponownie wal-

czył w Małopolsce Wschodniej. 

Za czyny męstwa i odwagi 
na polu walki został później 
odznaczony Orderem Wojen-
nym Virtuti Militari V klasy. 
W szczegółowym opisie czy-
nów stwierdzono m.in.: „Por. 
Żwański odznacza się nie-
zwykle zimną krwią, podzi-
wu godną brawurą w ogniu 
i nadzwyczaj umiejętnemu 
prowadzeniu swojej kompanii 
z nadzwyczaj bystrą orienta-
cją”. Ponadto przedstawiono go 
do dwukrotnego odznaczenia 
Krzyżem Walecznych, jednak 
wspomniany wniosek nie zo-
stał wówczas rozpatrzony.

Po zawieszeniu broni Żwań-
ski wraz z pułkiem początkowo 
przybył do Zambrowa, następ-
nie do Włocławka. Po zakoń-
czeniu wojny przyjęty został 
do służby w WP, jako oficer za-
wodowy w stopniu porucznika 
(niebawem uzyskał awans do 
stopnia kapitana, ze starszeń-
stwem ustalonym na dzień 1 
czerwca 1919 roku). Latem 1923 
roku ukończył kurs dokształca-
jący przy Dowództwie Okręgu 
Korpusu I w Warszawie. Po-
czątkowo służył w szeregach 14 
pp we Włocławku, m.in. jako 
dowódca kompanii strzeleckiej 
oraz kompanii ckm. W styczniu 
1928 roku został przeniesiony 
na stanowisko administracyj-
ne w sztabie DOK IV w Łodzi, 
jako kierownik Referatu Or-
ganizacyjnego. Kolejny awans 
– do stopnia majora, uzyskał 
z dniem 1 stycznia 1928 roku. 
W marcu 1931 roku powrócił 
do służby liniowej w szere-
gach 71 pp w Zambrowie, m.in. 
jako dowódca batalionu oraz 
kwatermistrz pułku. W czerw-
cu 1934 roku ponownie został 
przeniesiony na stanowisko ad-
ministracyjne do Powiatowej 
Komendy Uzupełnień Grodzisk 
Mazowiecki (powiat Błonie), 
gdzie od września 1934 roku 

pełnił funkcję komendanta. Na 
zajmowanym stanowisku zo-
stał zatwierdzony w grudniu 
1934 roku. W chwili wybuchu 
wojny w 1939 roku pozostawał 
na stanowisku komendanta 
wspomnianej Komedy Rejonu 
Uzupełnień. W latach 1921-1939 
za zasługi w służbie wojskowej 
mjr Żwański został odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Pamiątkowym 
Za Wojnę 1918-1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej 
Niepodległości, Brązowym Me-
dalem Za Długoletnią Służbę 
i Medalem Międzysojuszni-
czym Zwycięstwa (Medaille In-
teralliée de la Victoire).

Po przybyciu wraz z 14 pp 
do Zambrowa, poznał nauczy-
cielkę zamieszkałą w pobliskim 
dworze w Łosiach Dołęgach – 
Jadwigę Ładę, z którą 5 lutego 
1925 roku zawarł związek mał-
żeński. Mieli syna Zbigniewa 
oraz córkę Hannę. Po śmierci 
żony w 1933 roku, związał się 
z Lucyną Adrian z Milanówka, 
z którą mieli syna Janusza.

Po wybuchu wojny w 1939 
roku mjr Żwański objął sta-
nowisko komendanta miej-
scowego garnizonu. Podczas 

chor. Władysław Żwański (pierwszy 
z lewej), podczas służby w 38 Bata-

lionie Śmierci, Kurlandia, jesień 1917 
roku (fot. zbiory Janusza Żwańskiego)

chor. Władysław Żwański (pierwszy 
z lewej), podczas służby w 14 Syberyj-
skim Pułku Strzeleckim, Kurlandia, 
lato 1917 roku (fot. zbiory Janusza 

Żwańskiego),
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kampanii wrześniowej wraz 
z komendą zdołał ewakuować 
się na wschód. Bliższe oko-
liczności nie są znane – ponad 
wszelką wątpliwość uniknął 
wówczas niewoli. Był jednak 
poszukiwany przez okupacyjne 
władze niemieckie, dlatego też 
przeniósł się na teren powiatu 
Ostrów Mazowiecka, gdzie się 
ukrywał. Okoliczności rozpo-
częcia przez niego konspiracji 
w organizacjach niepodległo-
ściowych również pozostają 
niewyjaśnione. Najprawdopo-
dobniej początkowo związał 
się ze strukturami ZWZ-AK na 
terenie gminy Długosiodło. Od 
listopada 1942 roku kontynu-
ował działalność konspiracyj-
ną w szeregach Narodowych 
Sił Zbrojnych, gdzie m.in. peł-
nił funkcję komendanta Powia-
tu NSZ Ostrów Mazowiecka. 
Posługiwał się wówczas pseu-
donimem „Butrym”. Od kwiet-
nia 1944 roku wspomniana ko-
menda wchodziła już w skład 
Okręgu NSZ Białystok (krypto-
nim „XIII”), jako KP o krypto-
nimie „XIII/11”. Wiosną 1944 
roku podległe mu siły liczyły 
616 żołnierzy, zorganizowa-
nych w 5 kompanii.

Po wkroczeniu na teren 
powiatu ostrowskiego Armii 
Czerwonej mjr Żwański zaprze-
stał działalności konspiracyjnej 
i 23 września 1944 roku zgłosił 
się do służby w „ludowym” WP, 
tym samym unikając sowiec-
kich represji wymierzonych 
w miejscowe struktury NSZ. 
23 lutego 1945 roku objął funk-
cję komendanta Rejonowej Ko-
mendy Uzupełnień Ciechanów. 
Sprawując kierownictwo RKU 
udzielał pomocy żołnierzom 
NSZ i AK zagrożonym dekon-
spiracją, m.in. zaopatrując ich 
w fałszywe dokumenty. 5 mar-
ca 1945 roku został jednak we-
zwany do raportu pod zarzu-
tem interesowania się „życiem 

politycznym i społecznym”, 
okazywania „wrogiego stosun-
ku Armii Czerwonej i władzom 
Polski” oraz udzielania pomocy 
„dezerterom z Armii Czerwo-
nej”. W końcu marca 1945 roku, 
zagrożony aresztowaniem 
przez Informację Wojskową, 
opuścił zajmowane stanowisko 
i przybył na teren dobrze sobie 
znanego powiatu ostrowskie-
go, usiłując nawiązać kontakt 
z miejscowymi strukturami 
konspiracji narodowej. W nocy 
29/30 marca 1945 roku został 
zatrzymany przez grupę ope-
racyjną działającą na terenie 
gminy Jasienica, jednak zdołał 

wówczas zbiec. 

10 kwietnia 1945 roku, po 
nawiązaniu kontaktu z no-
woutworzonymi strukturami 
NZW, mjr Żwański objął funk-
cję szefa Wydziału III (ope-
racyjnego) Komendy Okręgu 
NZW Białystok (kryptonim 
„Chrobry”). Niejasne jednak 
pozostaje, kiedy uzyskał ko-
lejny awans – do stopnia pod-
pułkownika. Według jednych 
dokumentów miało to miejsce 
już 15 maja 1945 roku, nato-
miast według innych dopiero 4 
lipca 1945 roku. W działalności 
konspiracyjnej posługiwał się 
odtąd pseudonimem „Iskra”. 

por. Władysław Żwański  
(siedzi pierwszy z prawej), podczas służby w 14 pułku piechoty, rok 1920  

(fot. zbiory Janusza Żwańskiego)
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Ponadto korzystał wówczas 
z fałszywych dokumentów wy-
stawionych m.in. na nazwiska: 
Zygmunt Kupniowski, Niewia-
domski, Różański, Halicki oraz 
Zawadzki. 22 września 1945 
roku objął funkcję szefa szta-
bu Komendy Okręgu „Chrobry” 
(od lutego 1946 roku krypto-
nim „XV”), natomiast 4 kwiet-
nia 1946 roku mianowany 
został komendantem Okręgu 
„XV”. Jako komendant Okręgu 
NZW Białystok ppłk Żwański 
posługiwał się odtąd kolejnym 
pseudonimem – „Błękit”. Pod-
legało mu wtedy osiem komend 
powiatowych NZW: Białystok-
-miasto, Białystok-powiat, 
Bielsk Podlaski, Grajewo, Łom-
ża, Ostrów Mazowiecka, Sokół-

ka oraz Wysokie Mazowieckie, 
liczących łącznie około 6 tysię-
cy żołnierzy. W pierwszej poło-
wie 1946 roku komenda ostro-
łęcka już się usamodzielniła, 
natomiast od lata 1946 roku 
komenda łomżyńska została 
podzielona na dwie: Łomżę Pół-
nocną i Łomżę Południową. 

W odróżnieniu od swoje-
go poprzednika ppłk Żwań-
ski usiłował załagodzić na-
pięte stosunki z miejscowymi 
strukturami WiN. Zaprzestał 
ataków w prasie organizacyj-
nej oraz zmierzał do zawarcia 
porozumienia o współpracy 
z dowództwem Okręgu WiN 
Białystok. Wstępem do jej na-
wiązania miała być wiosenna 
koncentracja 3 Wileńskiej Bry-
gady NZW i 6 Wileńskiej Bryga-
dy AK, liczących łącznie około 
120 partyzantów. 28 kwietnia 
1946 roku pod Brzozowem-
-Muzyłami (powiat Wysokie 
Mazowieckie) zgrupowanie 
brygad wileńskich doszczęt-
nie rozbiło 70-osobową grupę 
operacyjną UB–MO wspartą 
pododdziałem KBW (przeciw-
nik stracił dwóch zabitych oraz 
31 wziętych do niewoli, z któ-
rych następnie rozstrzelano 14 
funkcjonariuszy UB-MO), jed-
nak już 30 kwietnia 1946 roku 
pod Śliwowem (powiat Łom-
ża), samo zostało rozbite przez 
pododdziały kilku batalionów 
KBW (w walce poległo 23 par-
tyzantów a 12 trafiło do niewo-
li). W warunkach trwającej od 
lutego 1946 roku wielkiej akcji 
pacyfikacyjnej województwa 
białostockiego przez oddziały 
KBW i „ludowego” WP do za-
warcia porozumienia ostatecz-
nie jednak nie doszło. 

Po porażkach poniesio-
nych w lutym i kwietniu 1946 
roku przez okręgowy oddział 
Pogotowia Akcji Specjalnej – 3 
Wileńską Brygadę NZW, ppłk 
Żwański porzucił dotychczaso-

we plany zmierzające do zakty-
wizowania walki zbrojnej, jako 
całkowicie nierealne. Zgodnie 
z uprzednimi wytycznymi Ko-
mendy Głównej NZW struktu-
ry PAS zostały w sierpniu 1946 
roku zredukowane i przeorga-
nizowane. 3 Wileńska Brygada 
NZW działała od tej pory w roz-
proszeniu podzielona na dru-
żyny – niebawem oddział ten 
został rozwiązany, a beztermi-
nowo urlopowany kpt. Romu-
ald Rajs „Bury” opuścił teren 
Białostocczyzny. Dalsza aktyw-
ność zbrojna oddziałów PAS 
w zasadzie ograniczona została 
do walki z agenturą bezpieki.

Wyrazem ograniczenia 
walki zbrojnej było również 
kładzenie nacisku na działal-
ność propagandową. Z pra-
sy konspiracyjnej na terenie 
Okręgu NZW Białystok ukazy-
wały się, m.in.: „Głos znad Na-
rwi”, „Głos z Podziemia”, „Po-
lak” oraz „Walka”. W czerwcu 
1946 roku podczas referendum 
propaganda NZW zakazywa-
ła udziału w głosowaniu gło-
sząc hasło: „W dzień do urny 
– w nocy do trumny”, bądź na-
kazywała do głosowania „3 x 
nie”, natomiast w styczniu 1947 
roku w czasie wyborów do Sej-
mu wzywała do ich całkowitego 
bojkotu. Zabiegi podjęte przez 
NZW nie przełożyły się jednak 
na wspomniane wydarzenia 
polityczne, gdyż referendum 
zostało sfałszowane a z wybo-
rów parlamentarnych legalna 
opozycja w postaci PSL została 
wyeliminowana. Eskalacja re-
presji ze strony organów bez-
pieczeństwa w roku 1946 spo-
wodowała poważne osłabienie 
sił Okręgu NZW Białystok. 
Wówczas już ppłk Żwański kie-
rował podległymi strukturami 
samodzielnie, gdyż Komenda 
Obszaru i Komenda Główna 
NZW zostały zlikwidowane 
przez bezpiekę.

mjr Władysław Żwański podczas 
służby w sztabie Dowództwa Okręgu 

Korpusu IV, Łódź, rok 1928 (fot. zbiory 
Janusza Żwańskiego),
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Po ogłoszeniu 22 lutego 
1947 roku ustawy amnestyjnej, 
będąc przekonany, iż rzeczywi-
stym jej celem jest zdobycie in-
formacji przez bezpiekę w celu 
fizycznej likwidacji żołnierzy 
organizacji niepodległościo-
wych, ppłk Żwański stał na 
stanowisku kontynuowania 
walki z reżimem komunistycz-
nym. 17 marca 1947 roku we 
wsi Jamiołki (powiat Wysokie 
Mazowieckie), zwołał odpra-
wę komendantów powiatów, 
na której podjął decyzję o po-
zostaniu struktur NZW w kon-
spiracji. Pomimo osamotnie-
nia w swych poglądach, gdyż 
wszyscy członkowie sztabu 
oraz większość komendantów 
powiatów opowiedziała się za 
ujawnieniem, był zdecydowa-
nym przeciwnikiem amnestii. 
W rozkazie z 19 marca 1947 
roku zabronił ujawniania się 
oraz wydał szereg zarządzeń 
mających usprawnić dalszą 
działalność, m.in. poprzez 

zmianę kryptonimów i pseu-
donimów, ograniczenie akcji 
zbrojnych do niezbędnego mi-
nimum a nawet dyskretną zgo-
dę na ujawnienie zdekonspiro-
wanych i biernych członków 
organizacji. W następstwie nie-
jednomyślnej postawy kadry 
dowódczej oraz niekontrolowa-
nego ujawniania struktur NZW 
wkrótce jednak wydał rozkaz 
o całkowitym zakazie ujawnia-

nia się pod groźbą kary śmier-
ci. 

W wyniku akcji amnestyj-
nej wiosną 1947 roku na tere-
nie województwa białostockie-
go ujawniło się w sumie blisko 
2,5 tysiąca żołnierzy Okręgu 
NZW Białystok, co stanowiło 
około 50 procent stanów osobo-
wych organizacji. Przestały ist-
nieć komendy: Białystok-mia-
sto, Białystok-powiat, Grajewo, 
Łomża Północna oraz Sokółka. 
Działalność NZW w terenie Bia-
łostocczyzny ograniczyła się 
wtedy do komend: Łomża (zre-
organizowanej), Wysokie Ma-
zowieckie, Ostrów Mazowiecka 
oraz Bielsk Podlaski, mających 
jednak mocno zróżnicowane 
stany liczebne. Trzon struktur 
stanowiły wówczas komendy: 
łomżyńska oraz wysokoma-
zowiecka, wraz z oddziałami 
PAS st. sierż. Henryka Jastrzęb-
skiego „Zbycha” i plut. Henry-
ka Gawkowskiego „Roli”, które 
wspólnie występowały jako 1 
Podlaska Brygada NZW. Ponad-
to w bezpośredniej dyspozycji 
ppłk. Żwańskiego pozostawał 
patrol PAS Komendy Okręgu 
sierż./ppor. Ryszarda Sosnow-
skiego „Sosny”. Okręgiem kie-
rował praktycznie jednoosobo-
wo, gdyż wszyscy członkowie 
komendy ujawnili się, bądź też 
zaprzestali dalszej działalności 

mjr Władysław Żwański podczas służby w 71 pułku piechoty, poligon Czerwony 
Bór, rok 1931 (fot. zbiory Hanny Żwańskiej)

mjr. Żwański ( trzeci z lewej ) z oficerami w kantynie lata 30 XX w.  
(zbiory Janusza Żwańskiego)
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konspiracyjnej. Jego nieformal-
nym zastępcą stał się wówczas 
por. Tadeusz Narkiewicz „Ciem-
ny”.

Postępująca eskalacja re-
presji ze strony bezpieki po-
wodowała dalsze osłabienie 
sił Okręgu NZW Białystok. Na 
kondycję struktur konspiracyj-
nych wpłynął ponadto fakt, że 
wielu nieujawnionych dotąd 
konspiratorów stopniowo rezy-
gnowało z dalszej działalności 
oraz kolejne zmiany organi-
zacyjne. W czerwcu 1947 roku 
na terenie północnej części 
powiatu łomżyńskiego utwo-
rzona została komenda kolneń-
ska, którą podporządkowano 
Okręgowi NZW Warszawa. Po-
mimo trudności organizacyj-
nych oraz przeciwdziałania ze 
strony aparatu bezpieczeństwa 
ppłk Żwański nieugięcie trwał 
na stanowisku kontynuowania 
działalności konspiracyjnej, 
zarówno militarnej, jak i pro-
pagandowej. Latem 1947 roku 
utworzony został nowy patrol 
PAS plut./sierż. Tadeusza Bo-
gatki „Plona”, który rozpoczął 
aktywną działalność likwida-
cyjną, utrzymywano wydawa-
nie prasy organizacyjnej („Głos 
z Podziemia” ukazywał się aż 
do kwietnia 1948 roku). Jesie-
nią 1947 roku ppłk Żwański 
podjął nawet próbę rozpozna-
nia działalności operacyjnej 
oraz jednoczesnej dezinforma-
cji WUBP w Białymstoku, wy-
rażając zgodę na nawiązanie 
kontaktu z UB przez ppor. Hen-
ryka Jastrzębskiego „Zbycha”.

W krótkim czasie bezpiece 
udało się wyeliminować oso-
by pełniące czołowe funkcje 
w strukturach Okręgu NZW 
Białystok. W sierpniu 1947 
roku ujęto ppor. Jana Skowroń-
skiego „Cygana”, który poddany 
zręcznej kombinacji operacyj-
nej zapoczątkował tym samym 
olbrzymią wsypę (został póź-

niej skazany na karę śmierci 
i stracony). We wrześniu 1947 
roku zginął w obławie por. Ta-
deusz Narkiewicz „Ciemny”, 
a w październiku 1947 roku 
w następstwie prowokacji 
bezpieki został zlikwidowa-
ny z wyroku organizacji plut. 
Henryk Gawkowski „Rola”. 
W kwietniu 1948 roku został 
zatrzymany por. Henryk Ja-
strzębski „Zbych”, który w mo-
mencie załamania się w śledz-
twie popełnił samobójstwo. 
Co prawda jeszcze w grudniu 
1947 roku rozszerzona zosta-
ła działalność organizacyjna 
na teren powiatu pułtuskie-
go, jednak represje organów 
bezpieczeństwa spowodowały 
znaczne osłabienie sił Okręgu 
NZW Białystok. Na początku 
1948 roku w szeregach orga-
nizacji pozostawało zaledwie 
300–600 żołnierzy. Podpułkow-
nik Żwański ukrywał się wów-
czas na terenie powiatów Łom-
ża, Wysokie Mazowieckie oraz 
Ostrów Mazowiecka, zwykle 
wraz z oddziałem osłonowym. 
Poza tradycyjnymi niejako 
działaniami bezpieki, poszuki-
wany był również przez grupy 
operacyjne UB-KBW, które po-
dawały się za rozbite oddziały 
partyzanckie usiłujące nawią-
zać kontakt z dowództwem. 
5 kwietnia 1948 roku we wsi 
Grodzisk (powiat Ostrów Ma-
zowiecka), w ostatniej chwili 
uniknął „spotkania” z jedną 
z takich grup.

Ppłk. Władysław Żwański 
zginął 1 lipca 1948 roku we 
wsi Dąbrowa-Tworki (powiat 
Wysokie Mazowieckie), pod-
czas wymiany ognia z grupą 
operacyjną UB-KBW (dowódca: 
st. sierż. Tadeusz Krawczuk), 
pozorującą rozbity szwadron 
6 Wileńskiej Brygady AK. Oso-
bą „legendującą” pozorantów 
był Antoni Plewka „Węgorz” – 
zawerbowany do współpracy 

z bezpieką dezerter ze wspo-
mnianej brygady, występujący 
pod kryptonimem „Karpiński”. 
Podczas wynikłej strzelaniny 
ponadto zabity został adiutant 
ppłk. Żwańskiego – NN „Zawi-
sza” oraz jedna osoba postron-
na. Do chwili obecnej miejsce 
pochówku ppłk. Żwańskiego 
pozostaje nieznane. 

Piotr Łapiński 

ppor. Zbigniew Żwański „Noc” – syn 
Władysława Żwańskiego, początek 

1947 roku  
(fot. zbiory Hanny Żwańskiej),
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Rozkaz komendan-
ta Okręgu NZW Białystok 
ppłk. Władysława Żwań-
skiego „Błękita” z 27 marca 
1948 roku (fragment):

„Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiejnocy życzę 
wszystkim kolegom [z] NZW 
przetrwania ciężkich czasów 
barbarzyństwa epokowego. 
W dziejach historii Polski nie 
spotyka się zjawiska podob-
nego do chwili obecnej. Od-
wieczny wróg naszego kra-
ju za pomocą zbałamuconej 
i okłamanej warstwy naszego 
narodu narzucił nam swo-
je doktryniarskie i zgubne 
metody ustroju polityczno-
-społecznego obce naszemu 
duchowi, tradycji i kulturze. 
Milijon narodu polskiego 
walczący o sprawiedliwy i de-
mokratyczny ustrój naszego 
kraju cierpi w okropnych wa-
runkach w podziemiach wię-
ziennych. Społeczeństwo pol-
skie zgnębione niedawnym 
terrorem barbarzyńcy nie-
mieckiego nie ma sił moral-
nych ani też fizycznych zrzu-
cić jarzma niewoli i kajdan 
wschodniego najeźdźcy. Prze-
waga w sile i sprzęcie nasze-
go wroga oraz obłudna pro-
paganda jego są chwilowym 
zjawiskiem nakazującym po-
wstrzymanie się od zbrojne-
go wybuchu naszego narodu. 
Okoliczności polityczne doby 
obecnej napawają nas wiarą 
w bliskie zwycięstwo naro-
du polskiego nad czerwoną 
hydrą. Patriotyczna część 
narodu polskiego skupiona 
w naszych szeregach trwa 
w czynnej walce z wrogiem. 
Zwycięża go bohaterskim wy-
siłkiem postawy moralnej, 
duchowej i żołnierskiej. Do-
tkliwe straty w szeregach na-
szych, poniesione w ostatnich 
miesiącach są uzupełniane 
nowym patriotycznym ele-

mentem i niezłomnym har-
tem starych wiarusów. Zmar-
twychwstanie Chrystusa 
niech nam będzie symbolem 
odrodzenia naszego narodu 
[w] warunkach społecznej 
i politycznej sprawiedliwości 
i potęgi militarnej i gospo-
darczej kraju. Każda ofiara 
złożona w walce o nasz świę-
ty cel będzie osądzona przez 
przyszły rząd w sposób spra-
wiedliwy i imiona naszych 
bohaterów będą brzmiały 
[w] historycznej epopei przy-
szłych pokoleń, tak jak brzmią 
dziś nazwiska powstańców 
z ubiegłego stulecia. Niech 
dzieci i wnuki nasze imiona 
[por. Tadeusza Narkiewicza] 
„Ciemnego”, [por. Henryka Ja-

strzębskiego] „Zbycha”, [kpr. 
Jana Sabina] „Wiewiórki”, 
[plut. Jerzego Domańskiego] 
„Bieruta”, [kpt. Romualda 
Rajsa] „Burego”, [por. Kazi-
mierza Chmielowskiego] „Re-
kina” i całego szeregu innych 
naszych bohaterów wyma-
wiają z dumą i szacunkiem 
i służą im drogowskazem do 
osiągnięcia celu patriotycz-
nego w krytycznej chwili na-
rodu i kraju. Życzę wszystkim 
kolegom aby jak najprędzej 
zmora krwawa zeszła w ni-
cość i kraj nasz przy naszej 
przyszłej pomocy obudził się 
o pięknym i słonecznym po-
ranku jako wolny, szczęśliwy 
i radosny Piasta ród”.

ppłk Władysław Żwański „Błękit”, 
wiosna 1946 roku (AIPN Białystok)
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Zaświadczenie nominacyjne mjr. Władysława Żwańskiego „Iskry”, 22 maja 1945 roku (fot. zbiory Hanny Żwańskiej)

Fałszywe zaświadczenie tożsamości ppłk. Władysława Żwańskiego „Błękita” (przejęte później przez bezpiekę), 
 6 maja 1946 roku (AIPN Białystok),


