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P oczątków zorgani-
zowanej siatki 
konspiracyjnej 
na terenie Biało-
stocczyzny upa-

trywać należy w spotkaniu 
gen. Józefa Olszyny–Wilczyń-
skiego, dowódcy wojskowego 
Okręgu nr III oraz ppłk Fran-
ciszka Ślęczki do którego do-
szło w Grodnie 17 IX 1939 r. 
na wieść o agresji ZSRR na Pol-
skę. Podjęto wówczas decyzje 
o utworzeniu zbrojnej konspi-
racji, która stawić miała opór 
sowieckiej okupacji. Niewąt-
pliwie działania te były jedy-
nie konsekwencją wcześniej-
szych przygotowań bowiem 
ppłk Franciszek Ślęczka koor-
dynował tworzenie na tym te-
renie tzw. dywersji pozafron-
towej. Powstała organizacja 
posługująca się nazwą Armia 
Polska w Kraju – odcinek 
Łomża – Grodno prawdopo-
dobnie już w październiku 
1939 r. podporządkowana zo-
stała Służbie Zwycięstwu Pol-
ski, a następnie Związkowi 
Walki Zbrojnej.  

Równocześnie z tworze-
niem zorganizowanych struk-
tur konspiracyjnych pojawiło 
się zjawisko tzw. partyzantki 
powrześniowej, gdy różne nie-
wielkie oddziały Wojska Pol-
skiego nie składały broni, lecz 
kontynuowały opór, przecho-
dząc stopniowo do działań 
nieregularnych.  

Jednym z oddziałów, 
które zapoczątkowały działa-
nia partyzanckie na ziemiach 
polskich – a jednocześnie jed-
nym z najbardziej znanych, był 
110. Pułk Ułanów z Brygady 
Rezerwowej Kawalerii „Wołko-
wysk” dowodzony przez pod-
pułkownika Jerzego Dąm-
browskiego ps. „Łupaszka”, 
doświadczonego w wojnie 
podjazdowej zagończyka z lat 
1919-1920. W przeciwieństwie 
do pozostałych pułków Bry-
gady Rezerwowej Kawalerii 
„Wołkowysk”, 110. Pułk Uła-
nów nie przeszedł na Litwę, 
lecz skierował się na zachód, 
wykorzystując luki pomiędzy 

Armią Czerwoną a wycofują-
cym się Wehrmachtem. 28 IX 
1939 r. ppłk Jerzy Dąmbrowski 
rozwiązał resztki dowodzo-
nego przez siebie oddziału 
w Janowie k. Kolna.  

Żołnierze pułku, którzy 
chcieli kontynuować walkę, 
podzielili się wówczas na trzy 
grupy, z których grupa ppłk. 
Dąmbrowskiego rozpoczęła 
partyzancką walkę na Biało-
stocczyźnie trwającą do końco-
wych dni października lub po-
czątku listopada 1939 r. (choć 
istnieją też relację mówiące 
o tym, że „Łupaszka” walczył 
co najmniej do końca 1939 r.).  

Już na początku paź-
dziernika o wyczynach legen-
darnego „Łupaszki” pisał ko-
respondent brytyjskiego „The 
Times”: „Od naszego specjal-
nego korespondenta na granicy 
litewskiej, 2 X 1939 r. Polski puł-

kownik Dąmbrowski, stojący 
na czele silnego oddziału par-
tyzantów, sprawia kłopoty ro-
syjskim wojskom okupującym 
prowincje białostocką i wileń-
ską. W pobliżu granicy litew-
skiej jego ludzie podpalają mo-
sty, przecinają druty telegra-
ficzne, dokonują najazdów 
na okręgowe centra lokalnej ro-
syjskiej administracji , niepo-
koją nową policję i urzędników, 
staczają potyczki z oddziałami 
Armii Czerwonej, unikając 
przy tym regularnych walk . 
Rosyjska kawaleria, a nawet 
czołgi zostały wysłane prze-
ciwko pułkownikowi Dąm-
browskiemu, lecz dotychczas 
nie zdołały one stłumić tych 
partyzanckich oddziałów.” 

Inne grupy wywodzące 
się oddziałów Wojska Pol-
skiego, które zostały rozbite 
w bitwach pod Zambrowem 

i Andrzejewem działały w re-
jonie kompleksu leśnego 
Czerwony Bór. Najdłużej 
na tym obszarze, bo do listo-
pada 1939 r., w rejonie wsi 
Giełczyn utrzymał się oddział 
por. Jerzego Łempickiego. 
Pod koniec października 1939 
r. w rejonie wsi Grzymały 
pod Zambrowem działała 
także grupka polskiej kawale-
rii z bliżej nieznanej jednostki. 
Z kolei w rejonie Trzciannego 
operował na przełomie wrze-
śnia i października 1939 r. nie-
wielki oddział polskiej kawa-
lerii, który rozpędził pochód 
miejscowych Żydów, którzy 
zbudowali bramę tryumfalną 
mającą witać wkraczającą Ar-
mię Czerwoną.  

Nad Biebrzą oraz Narwią 
powstały wkrótce bardzo silne 
struktury polskiej konspiracji, 
m.in w okolicach Łomży, 

Kolna, Jedwabnego, Radzi-
łowa, Goniądza i Tykocina, 
a także w rejonie Czerwonego 
Bagna między Rajgrodem 
a Goniądzem, na płd. zachód 
od Augustowa.  

Zasilane były przez żołnie-
rzy z rozbitych oddziałów WP, 
którzy stopniowo zamieniali 
mundury wojskowe na ubra-
nia cywilne. Do stycznia 1940 
r. w rejonie Bagna Wizna utrzy-
mywały się grupy rozbitków 
rzekomo pochodzących z od-
działu kpt. Raginisa oraz z 18. 
Dywizji Piechoty, które zostały 
zniszczone w sowieckiej ope-
racji antypartyzanckiej.  

Także w rejonie rozlewisk 
Narwi w trójkącie: Złotoria – Ty-
kocin – Góra na tzw. Zielonej 
Kępie ukrywało się blisko 200 
żołnierzy i oficerów WP, którzy 
zimą 1939/1940 r. zasilili pod-
ziemie w okolicznych miejsco-

wościach. Organizowane grupy 
konspiracyjne wchodziły m.in. 
w skład takich organizacji, jak: 
Związek Walki Zbrojnej, Polska 
Organizacja Wojskowa, Polska 
Armia Wyzwolenia, Naro-
dowo-Ludowa Organizacja 
Wojskowa, Stronnictwo Naro-
dowe, Podlaskie Bataliony 
Śmierci Strzelców Kresowych. 
Szczególnie mocne struktury 
zorganizowano w rejonie 
jedwabieńskim.  

Wśród głównych organi-
zatorów antysowieckiego pod-
ziemia wymienić można pro-
boszcza w Jedwabnem księdza 
kanonika Mariana Szumow-
skiego, Bronisława Skarżyń-
skiego „Czerwca” – byłego kie-
rownika szkoły, Kazimierza 
Burnusa – kierownika poczty, 
Piotra Chodnickiego – byłego 
komendanta posterunku poli-
cji, a także st. sierżanta Anto-
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niego Odyńca ps. „Grom”. 
Za przywódcę konspiracji uwa-
żano kpt. Aleksandra Burskiego 
(zapewne był to pseudonim).  

Prawdopodobnie naj-
większym starciem stoczo-
nym przez polską partyzantkę 
na terenach okupowanych 
przez sowietów była bitwa 
na uroczysku Kobielno, 23 VI 
1940 r. Sowieci zniszczyli 
wówczas bazę polskiego pod-
ziemia liczącą między 45 a 100 
partyzantów dowodzonych 
przez kpt. Burskiego.  

Polscy partyzanci na tym 
terenie często likwidowali ko-
laborantów oraz dokonywali 
wypadów na posterunki so-
wieckie, czym poniekąd spro-
wokowali akcję NKGB. W wy-
niku sowieckiej operacji pole-
gło 18 lub 19 partyzantów, 
a przynajmniej drugie tyle 
wzięto do niewoli.  

Z kolei 10 VII 1940 r. w re-
jonie Czerwonego Bagna 
na południe od Augustowa So-
wieci rozbili kolejną bazę pol-
skiego ruchu oporu biorąc co 

najmniej 10 jeńców z ZWZ. 
Jeszcze w listopadzie 1940 r. 
pomimo setek aresztowanych 
osób w rejonie jedwabieńskim 
administracja sowiecka zmu-
szona była do ogłoszenia 
na tym terenie amnestii w wy-
niku której poddało się do 25 
XII 1940 r. 106 członków pol-
skiego ruchu oporu. Do jesieni 
1940 r. struktury ZWZ zorgani-
zowane zostały we wszystkich 
powiatach dawnego woje-
wództwa białostockiego pozo-
stających pod okupacją so-
wiecką z wyjątkiem wołkowy-

skiego oraz grodzieńskiego, 
gdzie sytuacja z powodu re-
presji i działań agentury była 
bardzo trudna.  

20 X 1940 r. na teren Bia-
łostocczyzny przybył także 
nowy komendant ZWZ 
Okręgu Białystok ppłk Józef 
Spychalski ps. „Maciej Sa-
mura”. Niestety już w nocy 
z 17/18 XI 1940 r. we wsi Mo-
rusy k. Tykocina komendant 
ZWZ wpadł ze swoi sztabem 
w zasadzkę NKWD i został poj-
many. Pomimo tej straty liczbę 
zaprzysiężonych członków 
ZWZ w Okręgu Białostockim 
na koniec 1940 r. szacować 
można między 3 a 6 tys. człon-
ków co wobec olbrzymiej skali 
represji uznać należy za liczbę 
poważną.  

Sprawnie w Białymstoku 
i najbliższej okolicy do wiosny 
1941 rozwijała się konspiracja 
narodowa związana z jedną 
z frakcji Stronnictwa Narodo-
wego działając pod nazwą Na-
rodowo Ludowej Organizacji 
Wojskowej.  

Pomimo rozbicia przez 
NKWD niektóre jej komórki 
przetrwały i dały początek 
Narodowej Organizacji Woj-
skowej. Aktywnie działały 
też Bataliony Śmierci Strzel-
ców Kresowych, prowadząc 
akcje likwidacyjne wśród so-
wieckiej agentury i członków 
sowieckiej milicji. M.in. 
w maju 1940 r. w rejonie 
brańskim zlikwidowano mi-
licjanta Jarmachowicza, 
a w czerwcu komunistę Alek-
sandra Miastkowskiego, 
w powiecie wysokomazo-
wieckim dokonano z kolei 
skutecznego zamachu na mi-
licjantów, zabijając sierż. So-
kołowa i raniąc Jakubow-
skiego. Za duży sukces 
można uznać zlikwidowanie 
przez członka BŚSK Anto-
niego Moczydłowskiego de-
putowanego do Rady Naj-
wyższej Białoruskiej SRR Bo-
nasiuka. Organizacja ta pono-
siła jednak ciężkie straty, 
w marcu 1941 r. NKWD posia-
dało listę 185 poszukiwanych 

członków organizacji, z któ-
rych aresztowano 84.  

Warto przypomnieć, że 
za „pierwszego sowieta” dzia-
łalność partyzancko-konspira-
cyjną rozpoczęli m.in. Stani-
sław Karolkiewicz „Szczęsny”, 
w okresie okupacji niemieckiej 
oficer Uderzeniowych Batalio-
nów Kadrowych – Konfedera-
cji Narodu, a później AK i WiN, 
znany z brawurowych akcji, 
w tym wypadu do Prus 
Wschodnich, a także jeden 
z najbardziej znanych i najdłu-
żej działających żołnierzy po-

wojennego podziemia niepod-
ległościowego Kazimierz Ka-
mieński „Huzar”, walczący 
w strukturach AK, AKO i WiN 
walczący z komunistami 
do 1952 r. Jesienią 1940 r wraz 
z ppłk Józefem Zawadzkim 
„Maciejem Samurą”, przybył 
także na te tereny Władysław 
Liniarski „Mścisław”, od lu-
tego 1941 r. do lipca 1945 r. ko-
mendant Obwodu Białystok, 
kolejno ZWZ-AK-AKO.  

Antysowiecki ruch oporu 
na Białostocczyźnie pomimo 
ponoszonych strat oraz ol-
brzymich represji przetrwał 
do wybuchu wojny nie-
miecko-sowieckiej, następnie 
stopniowo konsolidując się 
w ramach struktur Armii Kra-
jowej i Narodowych Sił Zbroj-
nych.  

Po zakończeniu II wś. 
część struktur konspiracyj-
nych powstałych na tym tere-
nie w latach 1939-1941 konty-
nuowała walkę z komuni-
stycznym zniewoleniem do lat 
50. XX w.

Dowództwo partyzanckiego oddziału kawalerii braci Dąbrowskich. Siedzą od lewej: mjr Władysław Dąmbrowski, 
rtm. Jerzy Dąmbrowski; stoją: W. Chmieliński, B. Kuczyński, E. Kaczkowski, luty 1919 r. 
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Żołnierze pułku, którzy 
chcieli kontynuować walkę, 

podzielili się wówczas 
na trzy grupy, z których 

grupa ppłk. Dąmbrowskiego 
rozpoczęła partyzancką 

walkę na Białostocczyźnie 
trwającą do końcowych dni 
października lub początku 
listopada 1939 r. (choć ist-
nieją też relację mówiące 
o tym, że „Łupaszka” wal-
czył co najmniej do końca 

1939 r.). 

Władysław Liniarski w konspiracyjnej kwaterze, prawdopodobnie w Skarżynie 
Starym

Nad Biebrzą oraz Narwią 
powstały wkrótce bardzo 

silne struktury polskiej kon-
spiracji, m.in w okolicach 

Łomży, Kolna, Jedwabnego, 
Radziłowa, Goniądza 

i Tykocina, a także w rejonie 
Czerwonego Bagna między 

Rajgrodem a Goniądzem, 
na płd. zachód 
od Augustowa. 

Sprawnie w Białymstoku 
i najbliższej okolicy  

do wiosny 1941 rozwijała się 
konspiracja narodowa zwią-

zana z jedną z frakcji 
Stronnictwa Narodowego, 

działając pod nazwą 
Narodowo Ludowej 

Organizacji  
Wojskowej. 

Władysław Liniarski Jerzy Dąmbrowski
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