Recenzje
zrekonstruowany wówczas plan bazy, wysuni´te posterunki partyzanckie, kierunki natarcia wojsk sowieckich oraz zasi´g nadbiebrzaƒskiej organizacji konspiracyjnej nie zosta∏y zaznaczone na za∏àczonych do ksià˝ki mapach.
Bart∏omiej Bernacki

Kazimierz Litwiejko, Narodowa Organizacja Wojskowa
Okr´g Bia∏ystok 1941–1945, Wydawnictwo Benkowski, Bia∏ystok 2002, ss. 247
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Nak∏adem Wydawnictwa Benkowski ukaza∏a si´ ksià˝ka ks. Kazimierza Litwiejki poÊwi´cona dziejom Okr´gu Narodowej Organizacji Wojskowej Bia∏ystok (kryptonim „Cyryl”). Publikacja o tyle cenna, ˝e do chwili obecnej funkcjonowa∏y w obiegu naukowym jedynie dwa artyku∏y dotyczàce tego okr´gu1.
Niewiele do stanu badaƒ wnios∏a wydana ostatnio – ch∏odno przyj´ta przez krytyk´ – ksià˝ka Krzysztofa Komorowskiego, dotyczàca konspiracji wojskowej
obozu narodowego2.
Poczàtki dzia∏alnoÊci NOW na Bia∏ostocczyênie si´gajà okupacji sowieckiej.
Funkcjonujàce wówczas komórki konspiracyjne tworzone by∏y w oparciu o cz∏onków oraz sympatyków Stronnictwa Narodowego, którego wp∏ywy by∏y szczególnie silne w powiatach ∏om˝yƒskim oraz wysokomazowieckim. Powstanie trwa∏ych struktur terenowych NOW sta∏o si´ jednak mo˝liwe dopiero po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej, kiedy to utworzono Komend´ Okr´gu oraz siedem
komend powiatowych: Bia∏ystok, Bielsk Podlaski, ¸om˝a, Grodno, Sokó∏ka, Wysokie Mazowieckie i Wo∏kowysk. Latem 1943 r. okr´g „Cyryl” mia∏ oko∏o
8 tys. ˝o∏nierzy; by∏a to wówczas najsilniejsza po Armii Krajowej organizacja konspiracyjna na Bia∏ostocczyênie. W 1943 r. dosz∏o do roz∏amu w NOW, spowodowanego scaleniem z AK. Cz´Êç cz∏onków NOW zasili∏a szeregi Narodowych Si∏
Zbrojnych. Pomimo formalnej umowy podpisanej na szczeblu centralnym akcja
scaleniowa na Bia∏ostocczyênie przebiega∏a powoli i w rzeczywistoÊci a˝ do chwili wkroczenia Armii Czerwonej nie zosta∏a zrealizowana. Jesienià 1944 r., wykorzystujàc struktury NOW, dzia∏acze Stronnictwa Narodowego podj´li prób´ stworzenia organizacji konspiracyjnej skupiajàcej wszystkich cz∏onków podziemia
narodowego, która doprowadzi∏a do powstania w kwietniu 1945 r. Okr´gu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Bia∏ystok (kryptonim „Chrobry”).
Podstaw´ êród∏owà publikacji ks. Litwiejki stanowià dokumenty pochodzàce
z by∏ego Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Bia∏ymstoku (znajdujàce si´ obecnie w Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Bia∏ymstoku) oraz ze zbiorów prywatnych. Oprócz materia∏ów archiwalnych Autor wykoL. ˚ebrowski, „Cyryl” – Bia∏ostocki Okr´g Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) 1941–1945,
„S∏owo Narodowe” 1989, nr 1, s. 40–55; J. Figura, Z. Gwozdek, Kryptonim „Cyryl”, „Bia∏ostocczyzna” 1990, nr 3, s. 14–17.
2
K. Komorowski, Polityka i walka. Konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939–1945, Warszawa
2000.
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rzysta∏ relacje i wspomnienia dzia∏aczy podziemia niepodleg∏oÊciowego obozu narodowego, pras´ konspiracyjnà oraz literatur´ przedmiotu. Ksià˝ka sk∏ada si´
z trzech rozdzia∏ów oraz aneksu ze 104 dokumentami dotyczàcymi dzia∏alnoÊci
Okr´gu NOW Bia∏ystok. Zawiera ponadto bibliografi´, wykaz skrótów, indeks
geograficzny oraz osobowy. Ok∏adk´ ksià˝ki zdobi piastowski orze∏ zapo˝yczony
z winiety konspiracyjnego pisma Stronnictwa Narodowego „Walka”. Jedynym dostrze˝onym mankamentem jest brak fotografii przedstawiajàcych ˝o∏nierzy okr´gu.
Rozdzia∏y publikacji odpowiadajà trzem okresom w dziejach NOW na Bia∏ostocczyênie. W rozdziale Okres 1941 – IX 1943 r. Autor opisa∏ powstanie oraz
rozbudow´ struktur organizacyjnych Okr´gu NOW Bia∏ystok, a˝ do chwili roz∏amu wywo∏anego scaleniem z AK. Omówione zosta∏y ponadto struktury SN w województwie bia∏ostockim przed 1939 r., dzia∏alnoÊç konspiracyjnej Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej oraz próby utworzenia NOW podczas okupacji
sowieckiej. W kolejnym rozdziale, Budowanie struktury organizacyjnej po roz∏amie IX 1943 – 1944, opisana zosta∏a reorganizacja okr´gu, a˝ do czasu wkroczenia na Bia∏ostocczyzn´ Armii Czerwonej. Autor przedstawi∏ obsad´ stanowisk
kierowniczych w Komendzie Okr´gu oraz w poszczególnych komendach
powiatowych. Przybli˝y∏ Pomocniczà S∏u˝b´ Kobiet, wojskowe sàdy rejonowe,
opisa∏ ró˝ne aspekty dzia∏alnoÊci konspiracyjnej NOW, takie jak dywersja i oddzia∏y leÊne, finanse organizacji, wyszkolenie bojowe, wywiad, propaganda, technika konspiracji, awanse i odznaczenia. Przedstawiony zosta∏ ponadto stosunek
NOW do AK oraz NSZ. Ostatni rozdzia∏, Okres po wkroczeniu wojsk sowieckich
VII 1944 – IV 1945 r., poÊwi´cony jest dzia∏alnoÊci NOW do chwili powstania na
Bia∏ostocczyênie NZW. Zaprezentowano tu stosunek do w∏adz sowieckich i Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, scalenie z NSZ, relacje z AK oraz obsad´ stanowisk kierowniczych struktur okr´gowych i terenowych.
W aneksie znalaz∏y si´ dokumenty konspiracyjne ró˝nej proweniencji, m.in.
Komendy G∏ównej NOW – przede wszystkim dotyczàce akcji scaleniowej z AK;
Komendy Okr´gu NOW Bia∏ystok – rozkazy i pisma z okresu lipiec 1943 – kwiecieƒ 1945 r.; komend powiatowych NOW ¸om˝a (kryptonim „¸ukasz”) i Bielsk
Podlaski (kryptonim „Bia∏y”) – meldunki i rozkazy z lat 1943–1944.
Ksià˝ka zawiera pewne nieÊcis∏oÊci. Nie majà one wp∏ywu na ogólnà ocen´
wartoÊci dzie∏a – co nale˝y podkreÊliç, jednak z obowiàzku recenzenta chcia∏bym
je wyjaÊniç.
Przywo∏ywany wielokrotnie W∏odzimierz Awramienko „Brat”, „Gwiazda”,
„Dunajewski” w rzeczywistoÊci mia∏ na imi´ W∏adys∏aw3. Warto wyjaÊniç, ˝e
funkcjonujàce do dziÊ w literaturze przedmiotu b∏´dne imi´ wprowadzone zosta∏o do historiografii za sprawà wydanego w 1964 r. opracowania wewn´trznego
Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewn´trznych4.
W∏adys∏aw ˚waƒski „Iskra” nie by∏ od kwietnia 1943 r. szefem Wydzia∏u III
(operacyjno-szkoleniowego) Komendy Okr´gu „Cyryl”, w co s∏usznie powàtpiewa Autor, umieszczajàc zaczerpni´tà od Krzysztofa Komorowskiego informacj´
3

AIPN Gd, 0046/54, t. 2, OÊwiadczenie ujawnienia W∏adys∏awa Awramienki, 14 IV 1947 r.,
k. 11–12.
4
Informator o nielegalnych antypaƒstwowych organizacjach i bandach zbrojnych dzia∏ajàcych
w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, Warszawa 1964, s. 196.
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w przypisie (s. 21). Podczas okupacji hitlerowskiej ˚waƒski prowadzi∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w NSZ w powiecie ostrowskim. Pe∏ni∏ m.in. funkcj´ komendanta Powiatu NSZ Ostrów Mazowiecka (kryptonim XIII/11), od kwietnia 1944 r.
podporzàdkowanego Komendzie Okr´gu NSZ Bia∏ystok (kryptonim XIII); pos∏ugiwa∏ si´ wówczas pseudonimem „Butrym”5.
Awansowany do stopnia starszego strzelca rozkazem Komendy Okregu NOW
Bia∏ystok z 5 lipca 1944 r. N.N. „Wiarus” (s. 131) to najprawdopodobniej Stanis∏aw Grabowski, póêniejszy s∏ynny dowódca oddzia∏u partyzanckiego Komendy
Powiatu NZW Wysokie Mazowieckie (kryptonim „Mazur”). Ustalenie pierwotnej przynale˝noÊci organizacyjnej „Wiarusa” pozwala na zweryfikowanie prezentowanych w literaturze stwierdzeƒ, nieznajdujàcych dotàd potwierdzenia w dost´pnych dokumentach, i˝ od 1944 r. by∏ on cz∏onkiem NSZ6.
Wàtpliwe natomiast, czy mianowany kapralem od 5 lipca 1944 r. starszy
strzelec „Kniaê” to faktycznie Fabian Olszewski, jak poda∏ Autor (s. 131). Olszewski uzyska∏ taki stopieƒ jeszcze przed wybuchem wojny, podczas s∏u˝by wojskowej w 14. dywizjonie artylerii konnej w Bia∏ymstoku, a pseudonimem
„Kniaê” zaczà∏ si´ pos∏ugiwaç dopiero od 1945 r. w szeregach NZW. Od 1942 r.
by∏ ˝o∏nierzem Komendy Powiatu NSZ Bia∏ystok-powiat (kryptonim XIII/7p)
i mia∏ wówczas pseudonimy „Burza” oraz „K∏os”7.
Z kolei wyró˝niony pochwa∏à w rozkazie Komendy Powiatu NOW Bielsk
Podlaski z 9 lutego 1945 r. N.N. „Or∏owski” (s. 216) to ponad wszelkà wàtpliwoÊç Zbigniew Zalewski, by∏y oficer Komendy Powiatu NSZ Bielsk Podlaski
(kryptonim XIII/1), pos∏ugujàcy si´ wówczas pseudonimem „Drzyma∏a”. Od
jesieni 1944 r., kiedy w czasie rozpadu miejscowych struktur NSZ podporzàdkowa∏ si´ NOW, Zalewski nosi∏ pseudonim „Or∏owski”, a póêniej u˝ywa∏ go równie˝ w NZW8. 21 marca 1945 r., po mianowaniu N.N. „˚ubra” zast´pcà komendanta powiatu, „Or∏owski” objà∏ dowództwo oddzia∏u partyzanckiego Komendy
Powiatu NOW Bielsk Podlaski.
Pozostajàc przy kwestiach personalnych, warto poruszyç niezwykle istotny
dla historiografii problem identyfikacji to˝samoÊci cz∏onków NOW. W nast´pstwie licznych uwarunkowaƒ, zw∏aszcza natury konspiracyjnej, trudno jest
w chwili obecnej rozszyfrowaç wszystkie pseudonimy ˝o∏nierzy, dlatego tak wielu z nich wyst´puje w indeksie osobowym jako N.N. Jest to problem, z którym
na co dzieƒ styka si´ ka˝dy badacz dziejów podziemia niepodleg∏oÊciowego,
szczególnie konspiracji antykomunistycznej. Pomocnym w tej materii êród∏em
mogà byç materia∏y wytworzone przez funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa
i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, zw∏aszcza tzw. charakterystyki opracowane przez agendy Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. Zasadne wydaje si´ wymienieNarodowe Si∏y Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, t. 1, oprac. L. ˚ebrowski, Warszawa
1994, s. 307 i uzupe∏nienia.
6
˚o∏nierze wykl´ci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski
[i in.], Warszawa 2002, s. 301.
7
AP Bia∏ystok, Akta ujawnieƒ, t. 50, OÊwiadczenie ujawnienia Fabiana Olszewskiego, 15 IV
1947 r., k. 221–222.
8
K. Litwiejko, Uwagi do artyku∏u Jerzego Ku∏aka „Powstanie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Bia∏ostocczyênie (jesieƒ 1944 – jesieƒ 1945)”, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” 1992,
nr 6, s. 161.
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nie, choçby tytu∏em przyk∏adu, kilku nazwisk osób figurujàcych jako N.N.
w brzmieniu ustalonym przez funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa9. Komendant Obwodu „Zacisze” Komendy Powiatu NOW „¸ukasz” N.N. „Orawiec” (s. 28 i 115)
to Micha∏ Erdeli. Mianowany 1 stycznia 1944 r. do stopnia ogniomistrza N.N.
„Pocisk” (s. 85) to Pawe∏ Gronostajski. „Piast” wyst´pujàcy raz jako N.N. awansowany do stopnia sier˝anta (s. 85), innym razem jako Franciszek Koz∏owski,
mianowany komendantem Obwodu „Gryl” Komendy Powiatu NOW „¸ukasz”
(s. 88), to Franciszek Kotowski. Komendantka oddzia∏ów kobiecych Komendy
Powiatu NOW Wysokie Mazowieckie (kryptonim „Tomasz”) N.N. „Maria”
(s. 29, 31 i 88) to Ró˝a Kostro-Czarnohorska. Przywo∏ywany wielokrotnie N.N.
„Niemen”, m.in. od lutego 1945 r. szef Wydzia∏u IV (gospodarczego) Komendy
Powiatu NOW „Tomasz”, to Franciszek ¸apiƒski.
Jednak nie mo˝na te˝ mieç pewnoÊci, ˝e zak∏adana przez komunistyczne organa bezpieczeƒstwa identyfikacja cz∏onków NOW jest prawid∏owa. Nawet pobie˝na analiza materia∏ów wytworzonych przez funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa
pozwala stwierdziç ich sprzecznoÊç w wielu przypadkach z ustaleniami Autora.
Na przyk∏ad wed∏ug materia∏ów Biura „C” MSW jeden z czo∏owych dzia∏aczy
Okr´gu NOW Bia∏ystok W∏adys∏aw Szwarc „Czarny”, „Lot” nazywa∏ si´ W∏adys∏aw Czarnohorski; zdaniem ks. Litwiejki natomiast by∏o to fa∏szywe nazwisko,
którym pos∏ugiwa∏ si´ W∏adys∏aw Szwarc. Nale˝y mieç nadziej´, i˝ dalsze badania pozwolà na weryfikacj´ zebranych informacji.
Pomimo z∏o˝onych we wst´pie deklaracji Autora, ˝e ksià˝ka powsta∏a „na
marginesie” jego zainteresowaƒ Narodowymi Si∏ami Zbrojnymi (s. 5), bez wàtpienia historiografia polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego na Bia∏ostocczyênie lat 1939–1956 wzbogaci∏a si´ o niezwykle cennà publikacj´.
Piotr ¸apiƒski

Zygmunt Woêniczka, Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata. Polityka – spo∏eczeƒstwo – kultura, Muzeum Historii Katowic, Katowice 2004, ss. 512
Na pierwszy rzut oka ksià˝ka Katowice 1945–1950. Pierwsze powojenne lata.
Polityka – spo∏eczeƒstwo – kultura autorstwa dr. hab. Zygmunta Woêniczki robi
imponujàce wra˝enie. Wydawca – Muzeum Historii Katowic – postara∏ si´ o odpowiednià opraw´ – rewelacyjna ok∏adka zach´ca do lektury. Niestety, to pierwsze wra˝enie jest mylàce. Autor zaznacza, ˝e praca jest próbà ukazania ˝ycia spo∏eczno-politycznego Katowic na tle dziejów regionu z perspektywy centralnych
w∏adz wojewódzkich i miejskich. Jednak przy lekturze ksià˝ki wielokrotnie
pojawia si´ pytanie, czy to aby raczej nie jest próba monografii województwa
Êlàskiego. OczywiÊcie, szerszy kontekst (w tym przypadku – wojewódzki) jest
AIPN Bi, 019/102/1, Komenda Okr´gu Narodowej Organizacji Wojskowej krypt. „Cyryl”, województwo bia∏ostockie, oprac. A. Paƒkowski, W. Bielski, Bia∏ystok 1983, mps.
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