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Latem 1944 roku, w przeddzień wkroczenia Ar-
mii Czerwonej, na terenie Białostocczyzny działa-
ły struktury podziemia niepodległościowego obo-
zu narodowego w  postaci Okręgu NSZ Białystok 
(kryptonim „XIII”) oraz Okręgu NOW Białystok 
(kryptonim „Cyryl”). Z inicjatywy Okręgowego De-
legata Rządu (konspiracyjnego wojewody w  struk-
turach Polskiego Państwa Podziemnego) – Józefa 
Przybyszewskiego „Grzymały”, przedwojennego 
działacza Stronnictwa Narodowego i  Obozu Wiel-
kiej Polski, doszło wówczas do rozmów 
scaleniowych pomiędzy obu orga-
nizacjami. W  sierpniu 1944 roku 
(już po wkroczeniu Sowietów), 
w następstwie zawartego poro-
zumienia, powstała komenda 
połączonych okręgów NSZ 
i NOW (kryptonim „XIII/C”), 
na czele której stanął dotych-
czasowy komendant Okręgu 
NOW Białystok – kpt. Mieczy-
sław Grygorcewicz „Bohdan”–
„Morski”. We wrześniu 1944 
roku, po zatrzymaniu przez so-
wiecki kontrwywiad wojskowy 
Smiersz kpt. Grygorcewicza „Bohda-
na”–„Morskiego”, jego funkcję przejął 
były komendant Okręgu NSZ Białystok (dla 
terenów znajdujących się pod okupacją sowiecką) 
– kpt. Roman Jastrzębski „Ślepowron”, który jed-
nak po nawiązaniu kontaktu z  Komendą Okręgu 
AK Białystok, konsekwentnie zmierzał do podpo-
rządkowania jej kierowanych przez siebie struktur 
NSZ/NOW. Niechęć znacznej części działaczy obozu 
narodowego wobec podległości pod AK, areszto-
wanie przez Smiersz komendy kpt. Jastrzębskiego 
„Ślepowrona” oraz konflikty kompetencyjne wywo-

łane pojawieniem się kpt. Grygorcewicza „Bohda-
na”–„Morskiego” (szybko zbiegłego z rąk Sowietów), 
niebawem położyły kres działalności połączonych 
okręgów NSZ i NOW. 

Wspomniane wydarzenia zapoczątkowały wkrót-
ce na Białostocczyźnie proces tworzenia się zrę-
bów nowej organizacji konspiracyjnej, skupiającej 
wszystkich żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego obozu narodowego – Narodowego Zjednocze-

nia Wojskowego. Stało się to możliwe dopiero 
po całkowitym wyparciu Wehrmachtu 

z  terenu województwa białostockie-
go. W kwietniu 1945 roku powstał 

Okręg NZW Białystok (krypto-
nim „Chrobry”), nad którym 
komendę objął wspomniany 
kpt./mjr Mieczysław Grygor-
cewicz „Miecz” – przedwo-
jenny działacz SN. General-
nie rzecz biorąc białostockie 
NZW powstało na bazie kadry 

oraz struktur organizacyjnych 
NOW, które zasiliła przeważa-

jąca część żołnierzy NSZ (należy 
zaznaczyć, że większość z nich jed-

nak wypowiedziała posłuszeństwo 
dotychczasowym dowódcom).

Praktycznie od samego początku oddziały par-
tyzanckie NZW (zwane wówczas grupami dywer-
syjnymi, bądź też egzekutywą), przystąpiły do wal-
ki zbrojnej z  reżimem komunistycznym. Przede 
wszystkim rozbijano okoliczne posterunki MO, co 
z reguły pociągało za sobą likwidację miejscowych 
urzędów gminnych, gdzie niszczona była doku-
mentacja kontyngentowa, podatkowa i  poborowa, 
tak aby odciążyć ludność będącą zapleczem dla 
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konspiracji niepodległościowej. 
Przeprowadzano również akcje 
likwidacyjne i  dyscyplinujące 
wymierzone we współpracowni-
ków NKWD, UB oraz przestępców 
pospolitych, będących wówczas 
prawdziwą plagą na prowincji. 
Ponadto rozbrajano rozmaite 
grupy kontyngentowe złożone 
z funkcjonariuszy milicji i żołnie-
rzy „ludowego” WP oraz atakowa-
no patrole Armii Czerwonej. 

We wspomnianym okresie wy-
różniały się przede wszystkim 
oddziały: bielski – ppor./por. An-
toniego Zaleskiego „Żubra”–„Or-
łowskiego”, wysokomazowiecki 
– sierż. Ignacego Babińskiego 
„Kmicica” oraz łomżyński – kpr./
plut. Henryka Gawkowskiego 
„Roli”. Dochodziło również do 
walk z  operującymi wówczas na 
terenie Białostocczyzny jednost-
kami wojsk wewnętrznych i  po-
granicznych NKWD (KBW było 
jeszcze zbyt słabe, aby samo-
dzielnie przeprowadzać działania 
bojowe). Do najpoważniejszego 
starcia doszło 17 maja 1945 roku 
w  Bodakach (powiat Bielsk Pod-
laski), gdzie oddział dowodzony 
przez por. Zaleskiego „Żubra”–
„Orłowskiego” został wytropiony 
i  rozbity przez grupę operacyjną 
UB–MO wspartą pododdziałem 
wojsk wewnętrznych NKWD. 
W walce poległo 22 partyzantów, 
w tym dowódca oddziału, a sied-
miu dostało się do niewoli (po-
nadto częściowemu spaleniu ule-

gły zabudowania wsi oraz zginęło 
trzech jej mieszkańców).

Jesienią 1945 roku, gdy na Bia-
łostocczyźnie ostatecznie zakoń-
czył się proces scalania struktur 
NOW i NSZ, w skład Okręgu NZW 
Białystok wchodziło dziewięć ko-
mend powiatowych: Białystok 
Miasto (kryptonim „Banan”), 
Białystok Powiat (kryptonim 
„Bałtyk”), Bielsk Podlaski (kryp-
tonim „Burza”), Grajewo (krypto-
nim „Orkan”), Łomża (kryptonim 
„Łaba”), Ostrołęka (kryptonim 
„Orawa”), Ostrów Mazowiecka 
(kryptonim „Olkusz”), Sokółka 
(kryptonim „Sokół”) oraz Wy-
sokie Mazowieckie (kryptonim 
„Mazur”). Według szacunków 
liczebność okręgu jesienią 1945 
roku wynosiła około 10 tysięcy 
żołnierzy. Trzon struktur tereno-
wych NZW stanowiły komendy 
łomżyńska i wysokomazowiecka, 
gdzie już przed wojną SN stano-
wiło realną siłę. Ponadto organi-
zacja posiadała znaczne wpływy 
w powiecie grajewskim, ostrołęc-
kim i  ostrowskim oraz zachod-
niej części białostockiego i  biel-
skiego, natomiast słabe oparcie 
miała w  Białymstoku i  powiecie 
sokólskim. Z  kolei nieobecność 
struktur konspiracyjnych NZW 
odnotowano na terenie powiatów 
augustowskiego i  suwalskiego 
oraz we wschodniej części biało-
stockiego i  bielskiego. Jednocze-
śnie od lata 1945 roku, w oparciu 
o część kadry Okręgu NZW Biały-
stok, trwało tworzenie sąsiednie-
go Okręgu NZW Olsztyn (krypto-
nim „Bałtyk”).

Ukształtowanie Okręgu NZW 
Białystok zbiegło się z  objęciem 
we wrześniu 1945 roku funkcji 
jego komendanta przez mjr. Flo-
riana Lewickiego „Kotwicza” 
(faktyczna tożsamość wspomnia-
nej osoby do chwili obecnej jed-
nak pozostaje nieznana – ponad 
wszelką wątpliwość nie był to Jan 
Szklarek, jak często podaje litera-
tura przedmiotu). Major Lewic-
ki „Kotwicz” forsował działania 
zbrojne, jako podstawowy sposób 
walki z  reżimem komunistycz-

nym i  w  krótkim czasie dopro-
wadził do militarnej aktywizacji 
podległych mu oddziałów, które 
intensywnie rozbudowywano 
oraz dozbrajano. Jesienią 1945 
roku na terenie okręgu utworzone 
zostały struktury Pogotowia Ak-
cji Specjalnej, na których spoczy-
wała odtąd realizacja walki bieżą-
cej. Spośród wyróżniających się 
wówczas oddziałów PAS należy 
wymienić: bielski – sierż. pchor. 
Jana Boguszewskiego „Bitnego”, 
wysokomazowiecki – wachm. 
NN „Stalowego” oraz łomżyńskie 
– sierż. Michała Bierzyńskiego 
„Sępa”, sierż. Henryka Jastrzęb-
skiego „Zbycha” i  plut. Henryka 
Gawkowskiego „Roli”. Ponadto 
jesienią 1945 roku rozpoczęto 
formowanie okręgowego zgrupo-
wania PAS – 3. Wileńskiej Bryga-
dy NZW, nad którą dowództwo 
objął kpt. Romuald Rajs „Bury”, 
doświadczony partyzant AK z Wi-
leńszczyzny z lat 1943–1944. 

Również jesienią 1945 roku 
doszło do gwałtownego zaognie-
nia stosunków pomiędzy NZW 
a  miejscowymi strukturami 
AKO–WiN. Wprawdzie konflikt 
trwał niemal od samego mo-
mentu powstania NZW, jednak 
początkowo odbywał się prawie 
wyłącznie na płaszczyźnie per-
sonalnej i  propagandowej. Za-
rzewiem antagonizmów z  jednej 
strony było zerwanie przez na-
rodowców zawartych uprzednio 
umów scaleniowych z AK, z dru-

kpt./mjr Mieczysław Grygorcewicz „Miecz”  
(fot. zbiory Anieli Malanowskiej)

mjr Florian Lewicki „Kotwicz”  
(fot. AIPN Warszawa)
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giej zaś podjęta przez NZW próba 
przejęcia struktur pozostałych po 
jej likwidacji. Po ogłoszeniu akcji 
amnestyjnej, firmowanej przez 
płk. Jana Mazurkiewicza „Rado-
sława”, mjr Lewicki „Kotwicz” 
uznał AK za organizację rozwią-
zaną, po czym polecił rozbrajanie 
ujawniających się żołnierzy AKO 
oraz zapowiedział wydawanie na 
nich wyroków śmierci. W rezulta-
cie konflikt przybrał odtąd formę 
bratobójczych wystąpień pocią-
gających za sobą ofiary śmiertel-
ne, które w  skali ogólnej należy 
szacować na około 20–30 osób. 
Postępowanie struktur tereno-
wych NZW spotkało się ze zdecy-
dowanym przeciwdziałaniem ze 
strony partyzantki AKO–WiN, np. 
2 sierpnia 1945 roku w Borsuków-
ce (powiat Białystok), został roz-
brojony oddział kpr. Franciszka 
Borsuka „Solidnego”, natomiast 
22 listopada 1945 roku w  Płono-
wie (powiat Bielsk Podlaski), od-
dział sierż. pchor. Boguszewskie-
go „Bitnego”. 

Odzwierciedleniem taktyki 
przyjętej przez mjr. Lewickie-

go „Kotwicza” była właśnie ak-
tywność 3. Wileńskiej Brygady 
NZW. Oddział początkowo w sile 
zaledwie 20-osobowego plutonu, 
już w  lutym 1946 roku osiągnął 
stan czterech plutonów liczących 
łącznie około 130 partyzantów. 
Zgrupowanie prowadziło dyna-
miczną działalność bojową roz-
bijając posterunki MO, atakując 
pododdziały KBW, „ludowego” 
WP, Armii Czerwonej oraz grupy 
operacyjne UB–KBW. Po opano-
waniu Hajnówki (powiat Bielsk 
Podlaski) – miejscowości poło-
żonej w  pobliżu granicy z  ZSRS, 
brygada przeprowadziła działa-
nia odwetowe wymierzone w sko-
munizowaną ludność białoruską 
zamieszkującą okolice. W  rezul-
tacie podjętej akcji w  dniach od 
29 stycznia do 1 lutego 1946 roku 
spalone zostały wsie Zaleszany, 
Szpaki, Zanie oraz częściowo 
Wólka Wygonowska i  Końcowi-
zna, w  których zginęło łącznie 
około 50 mieszkańców, natomiast 
w  rejonie Puchał Starych roz-
strzelano uprzednio zatrzyma-
nych 28 furmanów. Ścigane przez 

przeważające siły przeciwnika 
zgrupowanie następnie wyru-
szyło w rajd na teren byłych Prus 
Wschodnich, gdzie 16 lutego 1946 
roku w  Gajrowskich koło Orło-
wa (powiat Ełk), zostało rozbite 
przez grupę operacyjną UB–MO 
wspartą pododdziałem wojsk po-
granicznych NKWD oraz samo-
chodami pancernymi. Według 
niejasnych przekazów w  walce 
oraz podczas odwrotu poległo 16 
lub nawet 22 partyzantów (w tym 
aż trzech dowódców plutonów), 
a  trzech dostało się do niewoli. 
Po powrocie na teren Białostoc-
czyzny zgrupowanie częściowo 
zdemobilizowano oraz przeorga-
nizowano – już wiosną 1946 roku 
brygada składała się z  czterech 
drużyn oraz zwiadu konnego, 
łącznie liczących około 60 żołnie-
rzy. 

 Na początku 1946 roku Ko-
menda Główna NZW zadecydo-
wała o  odwołaniu i  przeniesie-
niu mjr. Lewickiego „Kotwicza”, 
którego jednak niebawem za-
trzymało UB (następnie skazano 
go na karę śmierci i  stracono). 

mjr Florian Lewicki „Kotwicz” wśród żołnierzy 3 Wileńskiej Brygady NZW, wrzesień 1945 r.  
(fot. AIPN Białystok)
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W kwietniu 1946 roku komendan-
tem Okręgu NZW Białystok (już 
od lutego 1946 roku oznaczone-
go nowym kryptonimem „XV”), 
został ppłk Władysław Żwański 
„Błękit” – oficer służby stałej WP 
sprzed wojny. Według szacunków 
siły okręgu liczyły wówczas oko-
ło 8 tysięcy żołnierzy. Ponadto 
doszło wtedy do poważniejszych 
przekształceń strukturalnych – 
na początku 1946 roku Komen-
da Powiatu Ostrołęka kierowana 
przez por./kpt. Zbigniewa Kule-
szę „Młota” usamodzielniła się, 
niebawem dając początek sąsied-
niemu Okręgowi NZW Warszawa 
(kryptonim „Mazowsze”). 

Podpułkownik Żwański „Błę-
kit” usiłował przede wszystkim 
załagodzić napięte stosunki 
z miejscowymi strukturami WiN. 
Wstępem do nawiązania współ-
pracy miała być wiosenna kon-
centracja 3. Wileńskiej Brygady 
NZW i 6. Wileńskiej Brygady AK, 
wówczas łącznie liczących około 
120 partyzantów. Wprawdzie 6. 
Brygada nie była podporządko-
wana Okręgowi WiN Białystok, 
to jednak z racji wzajemnych po-
wiązań organizacyjno-personal-
nych (sięgających jeszcze czasów 
AKO oraz 5. Wileńskiej Brygady 
AK), miała stać się pośrednikiem 
w  nawiązaniu kontaktów pomię-
dzy dowództwami NZW a  WiN. 
28  kwietnia 1946 roku w  rejonie 
wsi Brzozowo–Antonie (powiat 

Wysokie Mazowieckie), zgrupo-
wanie brygad wileńskich rozbiło 
blisko 80-osobową grupę opera-
cyjną UB–MO wspartą podod-
działem KBW. Przeciwnik stracił 
w  walce dwóch zabitych oraz 31 
wziętych do niewoli (pozostali 
zbiegli z  pola walki), z  których 
następnie rozstrzelano 15 funk-
cjonariuszy UB i  MO (wraz z  cy-
wilnymi kierowcami). Połączone 
brygady wileńskie długo nie cie-
szyły się swoim sukcesem, bo już 
30 kwietnia 1946 roku w  lasach 
koło Śliwowa (powiat Łomża), zo-
stały doścignięte i  rozbite przez 
pododdziały wydzielone z  trzech 
batalionów KBW. W  dramatycz-
nej walce (w  której przeciwnik 
użył artylerii – działa 76,2 mm 
i  moździerzy 82 mm), poległo 23 
partyzantów a  12 trafiło do nie-
woli. Pozostałości 3. Wileńskiej 
Brygady NZW zostały wówczas 
czasowo skierowane na pogra-
nicze województw lubelskiego 
i  warszawskiego. Wprawdzie 
w  warunkach trwającej od lute-
go 1946 roku akcji pacyfikacyjnej 
Białostocczyzny przez oddziały 

KBW i  „ludowego” WP do zawar-
cia porozumienia ostatecznie nie 
doszło, jednak na jakiś czas wza-
jemne ataki ustały.

 Po porażkach poniesionych 
przez 3. Wileńską Brygadę NZW 
ppłk Żwański „Błękit” porzucił 
dotychczasowe plany, zmierza-
jące do zaktywizowania walki 
zbrojnej, jako całkowicie niereal-
ne. Ponadto w sierpniu 1946 roku, 
zgodnie z  uprzednimi wytyczny-
mi KG NZW, struktury PAS zre-
dukowano i  przeorganizowano, 
a  tym samym dalsza aktywność 
zbrojna wspomnianych oddzia-
łów w  zasadzie została ograni-
czona do walki z agenturą UB. 3. 
Wileńska Brygada NZW działała 
odtąd w  rozproszeniu podzielo-
na na trzy drużyny oraz zwiad 
konny. Jesienią 1946 roku druży-
ny przydzielono do wybranych 
komend powiatowych (bielskiej, 
grajewskiej i  wysokomazowiec-
kiej), konnicę rozwiązano, a tym 
samym brygada faktycznie prze-
stała istnieć – kpt. Rajs „Bury” 
bezterminowo urlopowany opu-
ścił teren Białostocczyzny. Wyra-

ppłk Władysław Żwański „Błękit”  
(fot. zbiory Leszka Żebrowskiego)

st. sierż. Kazimierz Żebrowski „Bąk” wśród żołnierzy, kolonia Tabędz, kwiecień/maj 1947 r.  
(fot. AIPN Białystok),
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zem ograniczenia walki zbrojnej 
było również kładzenie nacisku 
na działalność propagandową. 
Z  prasy konspiracyjnej na tere-
nie Okręgu NZW Białystok wów-
czas ukazywały się, m.in.: „Głos 
znad Narwi”, „Głos z Podziemia”, 
„Polak” oraz „Walka”. W  czerw-
cu 1946 roku, podczas tzw. refe-
rendum ludowego, propaganda 
NZW zakazywała w  nim udzia-
łu głosząc hasło: „W  dzień do 
urny – w  nocy do trumny”, bądź 
też nakazywała głosowanie „3 x 
nie”, natomiast w  styczniu 1947 
roku, w  czasie wyborów do Sej-
mu, wzywała do ich całkowitego 
bojkotu. Zabiegi podjęte przez or-
ganizację nie przełożyły się jed-
nak na wspomniane wydarzenia 
polityczne, gdyż referendum zo-
stało sfałszowane przez władze, 
a  z  wyborów parlamentarnych 
legalną opozycję, w  postaci PSL 
(którego nawiasem mówiąc NZW 
nie popierało), faktycznie wyeli-
minowano.

Podpułkownik Żwański „Błę-
kit” podległymi strukturami kie-
rował wtedy już samodzielnie, 

gdyż zarówno Komendę Obszaru, 
jak i KG NZW rozbiło UB wiosną 
1946 roku. Nastąpiły również ko-
lejne przekształcenia struktural-
ne – latem 1946 roku KP Łomża 
została podzielona na dwie: Łom-
żę Północną (kryptonim „Łaba 
Północna”) i  Łomżę Południową 
(kryptonim „Łaba Południowa”). 
Eskalacja represji ze strony orga-
nów bezpieczeństwa w 1946 roku 
spowodowała wówczas dalsze 
osłabienie sił Okręgu NZW Biały-
stok. Według szacunków wiosną 
1947 roku jego siły liczyły około 
5 tysięcy żołnierzy.

W  marcu 1947 roku, po ogło-
szeniu przez władze ustawy 
amnestyjnej, ppłk Żwański „Błę-
kit” podjął decyzję o  pozostaniu 
struktur NZW w  konspiracji. 
Pomimo osamotnienia w  swych 
poglądach, gdyż wszyscy człon-
kowie sztabu Komendy Okręgu 
(z  zastępcą komendanta Okręgu 
– kpt. Bolesławem Kozłowskim 
„Grotem” na czele) oraz większość 
komendantów powiatów opowie-
działa się za zaprzestaniem wal-
ki, był zdecydowanym przeciw-

nikiem amnestii. W  wydanym 
rozkazie zabronił ujawniania 
się oraz wydał szereg zarządzeń 
mających usprawnić dalszą dzia-
łalność, m.in. poprzez zmianę 
kryptonimów i  pseudonimów 
oraz ograniczenie akcji zbroj-
nych do niezbędnego minimum. 
Jednocześnie nieoficjalnie zgo-
dził się na skorzystanie z  amne-
stii przez zdekonspirowanych 
i  biernych członków organizacji. 
W  następstwie niejednomyślnej 
postawy kadry dowódczej oraz 
niekontrolowanego ujawniania 
struktur NZW wkrótce jednak 
wydał rozkaz o  jego całkowitym 
zakazie pod groźbą kary śmierci. 
Wyrazem niekiedy panującego 
niezdecydowania pozostaje fakt, 
że białostocki oddział PAS jeszcze 
w marcu 1947 roku karał chłostą 
i  rekwizycjami żołnierzy podzie-
mia, którzy ujawnili się a miesiąc 
później… sam stawił się przed ko-
misją amnestyjną!

Również wiosną 1947 roku, 
podczas akcji amnestyjnej, doszło 
do ponownej eskalacji konfliktu 
pomiędzy NZW a  miejscowym 
podziemiem poakowskim, kiedy 
ze strony narodowców odnotowa-
no liczne przypadki przeciwdzia-
łania ujawnieniom, wymierzone 
nie tylko w członków własnej or-
ganizacji, lecz również WiN. Na-
siliły się wówczas przypadki od-
bierania broni, nagminne stały 
się kary chłosty oraz rekwizycje 
wymierzane ujawnionym kon-
spiratorom. 30 marca 1947 roku 
w  rejonie Lachowa (powiat Gra-
jewo), zorganizowana grupa żoł-
nierzy grajewskiego WiN udająca 
się do komisji amnestyjnej zosta-
ła nawet zaatakowana i rozbrojo-
na przez miejscowy oddział PAS. 

W  czasie akcji amnestyjnej 
wiosną 1947 roku na terenie woje-
wództwa białostockiego ujawniło 
się w sumie blisko 2,5 tysiąca żoł-
nierzy Okręgu NZW Białystok, co 
stanowić miało około 50 procent 
ówczesnych stanów osobowych 
organizacji. Przestały wtedy ist-
nieć komendy: Białystok Miasto, 
Białystok Powiat, Grajewo, Łom-
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ża Północna oraz Sokółka. Dzia-
łalność NZW w terenie Białostoc-
czyzny ograniczyła się odtąd do 
komend: Łomża (gruntownie zre-
organizowanej – kryptonim „Pod-
hale”), Wysokie Mazowieckie, 
Ostrów Mazowiecka oraz Bielsk 
Podlaski, mających jednak moc-
no zróżnicowane stany liczebne. 
Nieformalnym zastępcą ppłk. 
Żwańskiego „Błękita” stał się 
wówczas ppor./por. Tadeusz Nar-
kiewicz „Ciemny” – oficer wpraw-
dzie nieco ponad 20-letni, jed-
nak już będący doświadczonym 
konspiratorem i  partyzantem. 
Od wiosny 1947 roku łomżyńskie 
oddziały PAS st. sierż./ppor. Ja-
strzębskiego „Zbycha” oraz plut./
sierż. Gawkowskiego „Roli”–„Zbi-
ra”, czasowo łączyły się w  zgru-
powanie (sięgające liczebnością 
50–60 żołnierzy), dowodzone 
przez ppor./por. Narkiewicza 
„Ciemnego”, które przyjmowało 
wtedy nazwę 1. Podlaska Bryga-
da NZW. Nastąpiły również dal-
sze przekształcenia strukturalne 
– w czerwcu 1947 roku na pogra-
niczu powiatów łomżyńskiego, 
ostrołęckiego i piskiego utworzo-
na została KP Kolno (kryptonim 
„Łużyca”), podporządkowana 
jednak Okręgowi NZW Warsza-
wa (kryptonim „XVI”, następnie 
„Orzeł”). Na dalsze osłabienie 
sił organizacji ponadto wpływał 
fakt, iż wielu nieujawnionych do-
tąd konspiratorów stopniowo re-
zygnowało z dalszej działalności. 
Znacznie poważniejszym proble-
mem było jednak, że ujawnieni 
żołnierze Okręgu NZW Białystok 
stali się dla UB faktycznie nie-
ograniczoną bazą do werbunku 
agentury. 

Pomimo trudności organiza-
cyjnych oraz przeciwdziałania ze 
strony aparatu bezpieczeństwa 
ppłk Żwański „Błękit” nieugięcie 
trwał na stanowisku kontynu-
owania działalności konspiracyj-
nej, zarówno militarnej, jak i pro-
pagandowej. Wiosną 1947 roku 
bezpośrednio podporządkował 
sobie drużynę sierż. Ryszarda So-
snowskiego „Wydry”, działającą 
na terenie powiatu wysokoma-

zowieckiego, która odtąd stała 
się patrolem dyspozycyjnym PAS 
Komendy Okręgu NZW Białystok. 
Z kolei latem 1947 roku utworzone 
zostały nowe wysokomazowiec-
kie patrole PAS: plut. Stanisława 
Grabowskiego „Wiarusa” oraz 
plut. Tadeusza Bogatki „Plona” 
(niebawem również podporząd-
kowany ppłk. „Błękitowi”). Jesie-
nią 1947 roku, przy udziale ppor. 
Jastrzębskiego „Zbycha”, nawet 
została podjęta próba rozpo-
znania działalności operacyjnej 
oraz jednoczesnej dezinforma-
cji WUBP w  Białymstoku. Nadal 
utrzymywano wydawanie prasy 
organizacyjnej – ostatni znany 
numer „Głosu z  Podziemia” uka-
zał się w kwietniu 1948 roku.

W  krótkim czasie UB uda-
ło się wówczas wyeliminować 
osoby pełniące czołowe funkcje 
w  strukturach Okręgu NZW Bia-
łystok. 3 sierpnia 1947 roku ujęto 
ppor. Jana Skowrońskiego „Cy-
gana” – będącego faktycznym 
zastępcą komendanta powiatu 
Wysokie Mazowieckie, który pod-
dany zręcznej kombinacji opera-
cyjnej zapoczątkował tym samym 
olbrzymią wsypę (później skaza-
no go na karę śmierci i stracono). 
6 września 1947 roku w  walce 
z grupą operacyjną MO–KBW zgi-
nął por. Narkiewicz „Ciemny”–
„Rymicz”–„Darwicz” – stojący na 
czele komendy łomżyńskiej i wy-
sokomazowieckiej, a w nocy 25/26 
października 1947 roku (w  na-
stępstwie prowokacji bezpieki), 
został zlikwidowany z wyroku or-
ganizacji dowódca łomżyńskiego 
oddziału PAS sierż. Gawkowski 
„Rola”–„Zbir”. 3 kwietnia 1948 
roku zatrzymano komendanta 
powiatu łomżyńskiego por. Ja-
strzębskiego „Zbycha”–„Bohuna”, 
który załamał się w  śledztwie, 
po czym dziesięć dni później po-
pełnił samobójstwo. Ponadto 16 
października 1947 roku w  wy-
padku z  bronią zginął dowódca 
okręgowego patrolu PAS – ppor. 
Sosnowski „Wydra”. Co prawda 
jeszcze w  grudniu 1947 roku ko-
menda ostrowska (kryptonim 
„Noc”, następnie „Tatry”), rozsze-

rzyła działalność organizacyjną 
na teren powiatu pułtuskiego, 
natomiast w  kwietniu 1948 roku 
powstała obejmująca nowoutwo-
rzony powiat zreorganizowana 
KP Kolno (kryptonim „Łuków”), 
jednak nieustanne represje ze 
strony komunistycznych orga-
nów bezpieczeństwa spowodowa-
ły znaczne osłabienie sił Okręgu 
NZW Białystok. Szacować należy, 
że wiosną 1948 roku w szeregach 
organizacji pozostawało już zale-
dwie 300–600 żołnierzy.

1 lipca 1948 roku we wsi Dą-
browa–Tworki (powiat Wysokie 
Mazowieckie), zginął ppłk Wła-
dysław Żwański „Błękit”, zabity 
przez grupę operacyjną UB–KBW 
pozorującą rozbity oddział party-
zancki. Po jego śmierci przestały 
funkcjonować na Białostocczyź-
nie struktury okręgowe orga-
nizacji. Próbę skonsolidowania 
pozostałości okręgu podjął wte-
dy ppor. Kazimierz Żebrowski 
„Bąk”, który niebawem stanął na 
czele trzech połączonych komend 
powiatowych: łomżyńskiej, wy-
sokomazowieckiej oraz ostrow-
sko-pułtuskiej (resztki bielskiej, 
dowodzone przez por. Zacharia-
sza Tarnowskiego „Kochanow-
skiego”, już wówczas prowadziły 
samodzielną działalność). Z  tego 
właśnie powodu ppor. Żebrowski 
„Bąk” w  literaturze przedmiotu 
niekiedy wskazywany jest, jako 

ppor. Kazimierz Żebrowski „Bąk”  
(fot. zbiory Leszka Żebrowskiego)
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ostatni komendant Okręgu NZW 
Białystok – faktycznie jednak nie 
miał nominacji KG NZW (która 
wtedy już nie funkcjonowała) 
oraz nigdy tak się nie tytułował, 
gdyż w dostępnych dokumentach 
organizacyjnych konsekwent-
nie występował jako komendant 
trzech połączonych powiatów.

Jeszcze 29 września 1948 roku 
oddział PAS sierż. Grabowskie-
go „Wiarusa” opanował gminne 
miasteczko Jedwabne (powiat 
Łomża), gdzie rozbił urząd gmi-
ny, pocztę i  spółdzielnię „Samo-
pomoc Chłopska” oraz zorganizo-
wał wiec, na którym rozrzucono 
ulotki i wezwano ludność do wal-
ki z  reżimem komunistycznym 
(zablokowany posterunek MO 
nie podjął interwencji). Jednak 
wbrew czynionym wysiłkom or-
ganizacyjnym kadry konspira-
cyjne stopniowo wykruszały się, 
przede wszystkim na skutek ter-
roru ze strony komunistycznego 
aparatu represji. W walce zginęli 
wówczasm.in. dowódcy patroli 
PAS: 25 lutego 1949 roku – sierż. 
Bogatko „Plon” oraz 29 września 
1949 roku – jego następca plut. 
Lucjan Szymborski „Miedziak”. 
Sam ppor. Żebrowski „Bąk” zgi-
nął 3 grudnia 1949 roku we wsi 
Mężenin (powiat Łomża), gdzie 
otoczony przez grupę operacyjną 
UB–KBW dobił ciężko rannego 
syna – Jerzego „Konara”, po czym 

popełnił samobójstwo. Próbę 
kierowania pozostałościami or-
ganizacji podjął wtedy ppor. Gra-
bowski „Wiarus”, jednak zakoń-
czyła się ona niepowodzeniem. 
Wprawdzie dla zwiększenia 
własnego prestiżu tytułował się, 
m.in. „szefem PAS województwa 
białostockiego”, jednak pozosta-
li dowódcy patroli nie uznawali 
jego zwierzchnictwa, a  faktycz-
ne wpływy ppor. Grabowskiego 
„Wiarusa” ograniczały się wów-
czas do własnego oddziału oraz 
sieci współpracowników. 

W latach 1950–1954 na terenie 
województwa białostockiego oraz 
jego pogranicza w  dalszym cią-
gu działały patrole PAS oraz gru-
py przetrwania wywodzące się 
z  Okręgu NZW Białystok. Dowo-
dzili nimi: por. Zbigniew Żwański 
„Noc”, ppor. Kazimierz Krasowski 
„Głuszec”, ppor. Stanisław Gra-
bowski „Wiarus” (następnie chor. 
Kazimierz Wieczorkiewicz „Or-
don”), chor. Hieronim Rogiński 
„Róg” (następnie plut. Marian Bo-
rys „Czarny”), plut. Czesław Czyż 
„Dzik”, kpr. Franciszek Kisie-
lewski „Sosna” oraz kpr. Edward 
Łepkowski „Bogdan” (następnie 
Hieronim Mioduszewski „De-
ska”). Odizolowane patrole i gru-
py partyzanckie były poddawane 
rozmaitym kombinacjom opera-
cyjnym ze strony UB (oczywiście 
z wykorzystaniem agentury) oraz 
rozbijane przez oddziały KBW. 
15 sierpnia 1950 roku ujęto plut. 
Czyża „Dzika”, 25 sierpnia 1950 
roku zabito kpr. Kisielewskie-
go „Sosnę”, 4 sierpnia 1951 roku 
został zatrzymany por. Żwański 
„Noc”, ppor. Grabowski „Wiarus” 
zginął 22 marca, Mioduszewski 
„Deska” 24 kwietnia, chor. Wie-
czorkiewicz „Ordon” 23 listopada 
1952 roku a  ppor. Krasowskiego 
„Głuszca” ujęto 8 września 1953 
roku. Z kolei chor. Rogiński „Róg” 
i plut. Borys „Czarny” z KP Kolno 
(podległej Okręgowi NZW War-
szawa), zginęli 18 kwietnia 1952 
roku i 12 sierpnia 1954 roku. Tyl-
ko, jako jedyny z  wyżej wymie-
nionych, kpr. Łepkowski „Bog-
dan” nie został zneutralizowany 

przez bezpiekę – utonął podczas 
kąpieli w rzece w lipcu 1952 roku. 
Jeszcze w latach 1955–1956 z bro-
nią w  ręku nadal ukrywało się 
w  terenie łącznie około kilkuna-
stu żołnierzy NZW. 

 Za koniec konspiracyjnej dzia-
łalności Okręgu NZW Białystok 
należy uznać jesień 1956 roku, 
gdy 12 września w  Prokuraturze 
Generalnej w  Warszawie ujawni-
ły się pozostałości KP Bielsk Pod-
laski, w osobach komendanta por. 
Tarnowskiego „Kochanowskiego” 
oraz jego adiutanta ppor. Józefa 
Jankowskiego „Juranda”. Wbrew 
pozorom amnestia z wiosny 1956 
roku oraz tzw. odwilż, która roz-
poczęła się jesienią tr., wcale 
nie oznaczały końca perypetii 
wszystkich żołnierzy NZW. Po-
mimo umorzenia śledztwa przez 
Prokuraturę Wojewódzką w  Bia-
łymstoku i  powiadomienia ro-
dziny Romuald Korwek „Orzech” 
z KP Kolno, wyszedł z ukrycia do-
piero w 1961 roku. Ostatni żołnie-
rze Okręgu NZW Białystok opusz-
czali mury więzienne w  końcu 
lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku (Jan Sabin „Wiewiórka” 
w grudniu 1967 roku, a Feliks Bo-
jar „Franek” w lutym 1970 roku), 
natomiast „zainteresowaniem” ze 
strony SB cieszyli się nawet do sa-
mego końca istnienia PRL. 

Piotr Łapiński

ppor. Stanisław Grabowski „Wiarus”  
(fot. Archiwum Państwowe w Białymstoku)

por. Zachariasz Tarnowski „Kochanowski”  
(fot. zbiory Dariusza Zabłudowskiego)



1. Żołnierze oddziału sierż. Ignacego Babińskiego „Kmicica”, wiosna–lato 1945 r. (fot. AIPN Białystok),
2. Żołnierze oddziału wachm. NN „Stalowego”, listopad 1945 r. (fot. AIPN Białystok),
3. Żołnierze oddziału sierż. Henryka Jastrzębskiego „Zbycha”, Modzele koło Wygody, 17 II 1946 r. (fot. AIPN Białystok),
4. Żołnierze zwiadu konnego 3 Wileńskiej Brygady NZW kpt. Romualda Rajsa „Burego”, lato 1946 r. (fot. AIPN Białystok),
5. Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady NZW ppor. Tadeusza Narkiewicza „Ciemnego”, Zaręby–Skórki, kwiecień/maj 1947 r. (fot. AIPN Białystok),
6. Żołnierze oddziału ppor. Ryszarda Sosnowskiego „Wydry”, Gnaty Soczewka, sierpień 1947 r. (fot. AIPN Białystok),
7. Żołnierze oddziału sierż. Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”, wiosna–lato 1949 r. (fot. AIPN Białystok),
8. Żołnierze oddziału plut. Edmunda Chrostowskiego „Chrobrego”, wiosna–jesień 1949 r. (fot. AIPN Białystok).
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