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Jesienią 1987 roku Bolesław Kostro, mieszkaniec Łap i peowiak, powiedział: 

„Chciałbym zobaczyć, ilu nas z tamtych czasów, kiedy powstawała Polska, jesz-

cze zostało…” 10 listopada 1988 roku odbyła się w LO w Łapach wielka uroczy-

stość 70-lecia Niepodległości Polski. Przed gmachem szkoły stanął pamiątkowy 

obelisk, którego odsłonięcia dokonał… Bolesław Kostro. Było też ponad dwu-

dziestu: legionistów, peowiaków, ochotników z lat 1918-1921. Wielkiej pomocy 

w przygotowaniu tej uroczystości, w dotarciu do bohaterów tamtych dni, udzie-

liła pani Danuta Skibko. To dzięki niej udało się odkryć archiwum ppłk. Stani-

sława Łapińskiego-Nilskiego Przywrócona została pamięć o tym obrońcy wszyst-

kich polskich granic. 

Minęło 30 lat. Do rąk mieszkańców Małej Ojczyzny trafia książka wyjątko-

wa. Jest ona świadectwem wkładu naszych rodziców, dziadków lub pradziad-

ków w dzieło niepodległości, przekazanym przez dzieci, wnuków, a nawet pra-

wnuków uczestników tamtych wydarzeń. Jest też dowodem wciąż żywej pamięci 

historycznej w rodzinach. I dopełnieniem uroczystości z 1988 roku…

          Marian Olechnowicz

Modlitwa

Z tej ziemi, co widziała męczenników bohaterskie dusze

Z zakątka Polski, przez który przez łan stopa grabieżcy mienia i ducha

Z ustronia, co przedmurzem wiary katolickiej zwać można

Z krainy jesiennych nocy, co były świadkami stawianych krzyży Chrystusowych

Za łaski wytrwania

Za wysłuchane o wolność pacierze

I za te dni wzniosłe, cośmy ich dożyli

I za świątynię własną, co przodków była widzeniem…

Dzięki Ci Panie!

      Ks. dr Kazimierz Grunwald

       proboszcz parafii w Łapach
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Regina i Władysław Piotrowscy
oraz Mieczysław Plichta
przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Łapach. 
Ok. 1935 r.
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Józef Klemens Piłsudski 

Zawarł swój pierwszy związek małżeński 15 lipca 1899 roku w Paproci 

Dużej. W dokumencie aktu małżeństwa wpisał się jako kupiec z miasta Łapy. 

Jego małżonka, Maria Kazimiera Juszkiewicz, z domu Koplewska również za-

mieszkiwała w Łapach. Oboje byli wówczas wpisani w księgach ludności nie-

stałej w gminie Poświętne, powiecie wysokomazowieckim, guberni łomżyńskiej. 

Piłsudski, jako działacz PPS, pod przybranym nazwiskiem Józef Dąbrowski, 

odwiedzał Łapy, gdzie była duża kolejowa stacja graniczna. Zatrzymywał się 

wówczas w gospodzie prowadzonej przez Rosjanina Iwanowa. Ten zaś wynajmo-

wał mieszkanie u Tomasza Łapińskiego, który był ojcem Stanisława, bohatera 

walk o niepodległość Polski. Józef Piłsudski dorywczo zatrudniał się także jako 

dostawca piwa. Nieraz też przekraczał potajemnie granicę między tzw. Króle-

stwem Polskim i Obwodem Białostockim, przeprawiając się przez Narew w po-

bliżu młyna, który stał w Łapach Dębowinie. 

Pierwszy oficjalny przyjazd Naczelnika do Łap nastąpił 1 czerwca 1919 roku, 

gdy pociąg specjalny podążał do wyzwolonego Grodna. 19 marca 1931 roku 

w ścianie dworca kolejowego została wmurowana brązowa płyta z wizerun-

kiem Marszałka. Szczególnie uroczysty charakter miało powitanie Marszałka 

20 kwietnia 1933 roku, gdy na peronie zebrała się delegacja powitalna. Wzdłuż 

toru ustawiła się orkiestra kolejarzy pod batutą Wacława Józefowicza, a także 

członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w pełnym rynsztunku. Po-

ciąg zatrzymał się na krótko. Zimą 1935 roku Marszałek Piłsudski pięciokrotnie 

przejeżdżał przez Łapy. Były to Jego ostatnie wizyty w ukochanym Wilnie. Jeź-

dził też na pogrzeb siostry. 

31 maja 1935 roku, w godzinach nocnych, przez stację Łapy przejechał po-

ciąg specjalny z Sercem Józefa Piłsudskiego. 

KPW w Łapach w oczekiwaniu 
na przyjazd pociągu z Marszałkiem 

Józefem Piłsudskim. Ok. 1931 r.



6

Marian Januszajtis 

„Tworzy się armia dla zajęcia tych ziem polskich, których jeszcze nie opu-

ściły wojska niemieckie. Zanim zostaną ustanowione przepisy o przymusowym 

poborze rekruta do armii narodowej, obrona Państwa polskiego musi polegać na 

ochotniczym wojsku. Dlatego wzywam całą młodzież do wstępowania do szere-

gów Wojska Polskiego. Ojczyzna nasza wymaga od swych synów, aby stworzyli 

wielką siłę zbrojną dla Jej obrony. Zanim zostaną utworzone dowództwa woj-

skowe w innych miejscowościach wszyscy ochotnicy mają się zgłaszać do biura 

werbunkowego w Łapach. Każdy ochotnik powinien posiadać metrykę urodze-

nia i świadectwo wystawione przez polską władzę lub komitet miejscowy, że nie 

był sądownie karany i jest uczciwym człowiekiem. Przyjmowani będą ochotnicy 

w wieku 18 do 28 lat. Podpisano: 

Dowódca Białostockiego Okręgu Wojskowego, Januszajtis pułkownik – bry-

gadier, Łapy, dnia 29 listopada 1918 roku.”

Do Łap brygadier Januszajtis dotarł ze swoim wojskiem prawdopodobnie 

22 listopada 1918 roku. Po krótkiej wymianie ognia Niemcy wycofali się z Łap. 

Zdobycz wojenna była bardzo cenna: 50 parowozów, wiele tysięcy mundurów 

wojskowych, duże zasoby broni, amunicji i żywności. 

W Łapach zaczęły formować się pododdziały Białostockiego Pułku Strzel-

ców wchodzącego w skład 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej…

Mieszkańcy Łap witają żołnierzy polskich. Listopad 1918 r.
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Inspektor 3 Armii WP gen. Skierski tak napisał: 

„Znam Go dobrze z frontu bojowego. Jest to oficer- 

obywatel tak wzorowy, że trudno mi jest nie prze-

kroczyć granic opiniowania nakreślonej przez usta-

wy. Nadzwyczaj czysty charakter, owiany duchem 

powołania, z młodzieńczym entuzjazmem oddał się 

wszechstronnej pracy nad sobą, aby dojść do zakre-

ślonego przez siebie celu – ideału polskiego oficera.”

Stanisław Kazimierz Marcin Łapiński 

Zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Dwanaście lat swojego życia poświęcił Oj-

czyźnie. Nie ożenił się, chociaż może w jakiejś dziewczynie się kochał. Wiedział, 

że w codziennym życiu ciągle ocierał się o śmierć. Nie chciał żadnych wzruszeń 

i łez. Kim byłby nasz Bohater w 1939 roku, gdyby Go nagła śmierć nie zabrała? 

Jego koledzy, rówieśnicy byli generałami, ministrami. Dziś są na kartach histo-

rii i podręczników. O naszym pułkowniku cicho. Stanisław Nilski-Łapiński był 

wybitnym człowiekiem, wzorem do naśladowania. Bo przecież nie każdy potrafi 

malować obrazy, pisać książki, być specjalistą w kilku rodzajach wojsk, znać 

trzy obce języki... On te wszystkie umiejętności posiadał. 

Stanisław Kazimierz Marcin herbu Lubicz Łapiński urodził się 24 stycznia 

1891 roku na warszawskiej Pradze. Ojciec Tomasz z rodu Łapińskich o przydo-

mku Kaczor, urodzony 24 listopada 1856 roku, był przesiąknięty duchem po-

wstania 1863 roku. Posiadał niewielkie dobra ziemskie w Łapach na Podlasiu. 

W wykazie druków kancelarii ziemskiej w Łomży z 10 stycznia 1873 roku zacho-

wał się wpis: „Z decyzji zwierzchności hipotecznej, daty 24 listopada 1821 roku, 

tytuł własności dóbr tych był uregulowany na imię Adama Łapińskiego, na-

stępnie po śmierci tegoż spadek odziedziczyli synowie tegoż: Franciszek, Mar-

cin i Antoni Łapińscy Lubicz i ci takowych dóbr są właścicielami”. Mamy więc 

bezpośrednich przodków rodu Łapińskich herbu Lubicz o przydomku Kaczory. 

Tomasz pracował początkowo jako zawiadowca w Łapach. Wybudowana w la-

tach sześćdziesiątych XIX wieku stacja kolejowa oraz tzw. Depo były dużymi in-

westycjami na szlaku kolejowym z Warszawy do Petersburga. Wkrótce Tomasz 

Łapiński zatrudnił się w administracji Kolei Warszawsko-Petersburskiej, tym 

razem w samej Warszawie. Przynosiło mu to dość duże dochody. W styczniu 

1889 roku ożenił się z młodszą od siebie o dziesięć lat Teofilą Porowską. Wspól-

nie doczekali się czworga potomstwa. Stanisław był najstarszym spośród dzieci 
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i jedynym synem. Prawdopodobnie na początku 1904 roku rodzina powróciła do 

Łap. Stanisław został uczniem w miejscowej szkole powszechnej. Dziarski mło-

dzieniec pokonywał codziennie trasę wiodącą przez tory kolejowe. Żelazna droga 

łącząca Warszawę z Petersburgiem dzieliła dzieciństwo Stanisława pomiędzy 

Łapy, Warszawę i Białystok, gdzie jeździł na korepetycje. 

W 1904 roku Stanisław rozpoczął naukę w białostockiej siedmioklasowej 

szkole realnej. Tymczasem Rosja została uwikłana w wojnę z Japonią, która 

zakończyła się spektakularną klęską caratu. Wkrótce w państwie carów i na 

ziemiach polskich będących pod moskiewskim panowaniem wybuchła rewolu-

cja. Konspiratorzy z PPS często przekraczali granicę między Rosją i tzw. Króle-

stwem właśnie w okolicach Łap. Józef Piłsudski bywał w tych stronach wielokrot-

nie. Może wówczas poznał Stanisława Łapińskiego. Przyszły Marszałek Polski 

mieszkał w Łapach u byłego rosyjskiego żandarma Iwanowa, a ten w 1904 roku 

wynajmował mieszkanie u… Tomasza Łapińskiego. Warto dodać, że przyszłe-

mu Marszałkowi Polski ślubu udzielał Kacper Mikulski – pastor ewangelicki 

z Łap, który był sąsiadem Łapińskich. 

Nasz bohater chłonął wiedzę, szczególnie z historii, geografii i literatury 

polskiej. Jako gimnazjalista należał do Polskiego Towarzystwa Krajoznawcze-

go, którego oddział funkcjonował w Łapach. Tradycją były wycieczki po guberni 

łomżyńskiej lub wypady w okolice Białegostoku. 

Stanisław pisał wiersze oraz artykuły publicystyczne, wygłaszał referaty. 

A wszystko to razem z grupą przyjaciół – patriotów. Wspólnie zdobywali i posze-

rzali wiedzę, której nie mogła dać rosyjska szkoła. Planowali utworzenie małego 

muzeum regionalnego. Stanisław zgłębiał rodzimą literaturę. Przyjaźnił się ze 

Stanisławem Zwierzyńskim, który mieszkał w Białymstoku. W ogrodowej alta-

nie dwaj imiennicy toczyli zażarte dyskusje literacko-historyczne. Często towa-

rzyszył im Aleksy Nehring. Wszyscy trzej zapisali później piękną kartę służby 

Ojczyźnie. 

Solidne podstawy zdobyte na korepetycjach oraz własny upór w zdobywa-

niu wiedzy sprawiły, że Stanisław Łapiński był prymusem. Na świadectwie z 6 

czerwca 1906 roku widniała tylko jedna trójka – z języka rosyjskiego. Biegle 

posługiwał się językiem niemieckim, nieco słabiej mówił po francusku. Języka 

rosyjskiego nie cierpiał. W 1910 roku zdał maturę, zaś na świadectwie spośród 

14 przedmiotów aż z 10 były oceny bardzo dobre, 3 dobre. Z języka rosyjskiego 

tradycyjnie 3. 

Interesującym jest fakt, że Stanisław wybrał techniczny kierunek studiów, 

bo przecież pasjonował się przedmiotami humanistycznymi. Wśród Polaków 

ogromną popularnością cieszył się wówczas Lwów. Jego uczelnie słynęły z wy-

sokiego poziomu nauczania. Dla trójki przyjaciół z białostockiego gimnazjum 

– Stanisława Łapińskiego, Aleksego Nehringa i Stanisława Zwierzyńskiego, 
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studia na C.K. Szkole Politechnicznej we Lwowie umożliwiły rozwijanie za-

interesowań pielęgnowanych w tajnym kole samokształceniowym. Do Lwowa 

nasz bohater przyjechał 2 października 1910 roku. Został studentem wydziału 

budowy maszyn. Wśród wykładowców byli: Kazimierz Bartel, Antoni Krygow-

ski, Stanisław Anczyc… Stanisław szybko wrósł w nowe środowisko, poznając 

miasto i ludzi. Angażował się od początku w działalność patriotyczną. W indek-

sie studenckim zachował się wpis dziekana wydziału: „Pan Stanisław Łapiński 

otrzymał na mocy uchwały Grona Profesorów z dnia 24 II 1911 roku napomnie-

nie dziekańskie i zachowanie odpowiednie za odmowę zeznań w śledztwie dys-

cyplinarnym”. Stanisław milczał, narażając się na wydalenie z uczelni. 23 lipca 

1911 roku powrócił do Łap. Były to ostatnie wakacje, jakie spędził nie pracując 

na własne utrzymanie. Jesienią zaczął się kolejny rok studiów we Lwowie. Sta-

nisław studiował niezwykle sumiennie. Świadczą o tym oceny w indeksie oraz 

zachowane notatki z wykładów. Są one przejrzyste, nie zawierają też żadnych 

prywatnych wpisów, a szkice są wykonane z iście inżynierską dokładnością. 

W lutym 1912 roku Stanisław odbył praktykę zawodową w Instytucie Tech-

nologicznym im. Cesarza Franciszka Józefa Izby Przemysłowo-Handlowej we 

Lwowie. Uczył się samorodnego spajania metali. 

Cały czas był silnie związany z rodzicami i pisał do nich często listy. Łapy, 

które powstały z kilku zaścianków, stawały się powoli miasteczkiem i w kwietniu 

1912 roku zyskały własną parafię rzymsko-katolicką. Rodzina Łapińskich wnio-

sła swój wkład finansowy w budowę kościoła. W sierpniu 1912 roku Stanisław 

wyjechał do Wiednia. Pracował tam jako wolontariusz w zakładach Siemensa. 

Dyrekcja wystawiła mu bardzo pochlebną recenzję. W dwa dni po powrocie do 

Lwowa zdał pierwszy egzamin państwowy. Spośród siedmiu przedmiotów czte-

ry zdał celująco, dwa bardzo dobrze, a jedyną czwórkę otrzymał z matematyki. 

Jesienią tego roku wstąpił do Związku Strzeleckiego. Organizacja należała do 

struktur powstałego Związku Walki Czynnej, którym kierował Kazimierz Sosn-

kowski. 20 lipca 1914 roku Stanisław Łapiński otrzymał upragnione absoluto-

rium na wydziale budowy maszyn C.K. Szkoły Politechnicznej we Lwowie, co 

potwierdzili na dyplomie: prorektor prof. Hauswald oraz dziekan prof. Anczyc. 

Podczas studiów zdał 16 egzaminów, przy czym z 8 przedmiotów otrzymał oce-

ny celujące, z 6 bardzo dobre, i tylko 2 oceny dobre... W formalnym ukończeniu 

studiów przeszkodził wybuch wojny. Dopiero późną jesienią 1918 roku otrzymał 

tytuł inżyniera.

Żołnierz legionów
We Lwowie Stanisław, swoim charakterem i stałością umysłu, zwró-

cił uwagę członków Związku Strzeleckiego, do którego wstąpił w 1912 roku, 

przechodząc kursy: żołnierski i oficerski. Łapiński przyjął pseudonim Nilski. 

W 1914 roku uczestniczył w mobilizacji Strzelców. 4 sierpnia 1914 roku roz-
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począł służbę w 1 kompanii kadrowej. Od 6 sierpnia do 25 grudnia 1914 roku 

w stopniu podporucznika – adiutanta III batalionu. Wkrótce został dowódcą 

1 kompanii 1 pułku legionów. W wigilijnym boju 1914 roku pod Łowzówkiem zo-

stał ranny. Trafił do niewoli rosyjskiej. Stanisław, pomimo rany brzucha, uciekł 

i przez sześć tygodni ukrywał się pod Tarnowem. Z Brygadą przeszedł szlak 

bojowy wiodący do Puszczy Białowieskiej. Na przełomie 1915/1916 roku walczył 

nad Stochodem i Stryjem. W bojach na Polesiu został ranny po raz drugi. Dal-

szą legionową służbę odbywał jako dowódca kompanii piechoty, następnie był 

w saperach i... artylerii. W 1917 roku, na polecenie władz zwierzchnich, wstąpił 

do Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. Zdobywał bardzo wszechstronne 

wykształcenie wojskowe. I był współautorem regulaminów wojskowych. W tym 

samym roku, wraz z innymi oficerami, odmówił złożenia nowej przysięgi woj-

skowej. Trafił do obozu internowania w Beniaminowie. Z tamtych czasów zacho-

wało się 18 obrazów malowanych na kartkach bloku rysunkowego. 

Obrońca Lwowa
U schyłku 1917 roku został uwolniony i trafił do struktur konspiracyjnej 

Polskiej Organizacji Wojskowej we Lwowie. Postanowił też dokończyć przerwa-

ne studia. Gdy w listopadzie 1918 roku rozpętały się walki polsko-ukraińskie, 

wyszkolony wojskowo Nilski został mianowany Szefem Sztabu obrony miasta. 

O jego roli w bohaterskiej obronie Lwowa wypowiedział się w 1923 roku sam 

Józef Piłsudski: „O Lwowie nie miałem żadnych wiadomości. Dla plotek, szcze-

gólniej wojskowych, mam pogardę. Starałem się więc znaleźć człowieka godnego 

zaufania. Zwróciłem się więc do Szefa Sztabu obrony Lwowa, zmarłego dziś 

podpułkownika Łapińskiego. Przysłał mi on około 20 listopada przez lotnika 

Steca następujący raport o sytuacji Lwowa: Mniejsza część miasta jest w ręku 

Polaków, większa część w ręku Rusinów. Boje nie są ciężkie. Ogromna część 

społeczeństwa polskiego pertraktuje z Rusinami o coś w rodzaju kondominium 

nad naszem miastem, nie wierząc w możliwość obrony i utrzymanie miasta 

w całości. Obrońcy – to garść legionistów i młodzież”. Na podstawie tego dosze-

dłem do przekonania, że bez otrzymania pomocy z zewnątrz Lwów będzie stra-

cony. Odpowiedziałem więc, że pomocy nie mam i dać jej nie mogę. Trzymajcie 

się jak długo możecie, przez czas pewien nieokreślony”. Wytrzymali. 21 listopa-

da 1918 roku Nilski został ranny po raz trzeci. Jednak nie przerwał swej pracy 

sztabowej. 

Powstaniec wielkopolski
Po oswobodzeniu miasta natychmiast wyjechał do Warszawy. Tam też zdą-

żył napisać, wspólnie z kpt. L. Kronem, książkę pt. „Listopad we Lwowie”. Już 

26 grudnia zameldował się w polskim dowództwie wojsk powstańczych w Po-

znaniu. Oddziały powstańcze przebudował w regularne wojsko. Był też zaufa-

nym oficerem Józefa Piłsudskiego. U schyłku walk o zachodnią granicę objął 
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szefostwo 15 Dywizji. W kwietniu 1919 roku był już na froncie wileńskim. Pełnił 

tam obowiązki oficera operacyjnego w Sztabie Naczelnego Wodza. 28 kwietnia 

1919 roku bohatersko kierował działaniami kilku batalionów, ratując Wilno 

przed atakiem silnego zgrupowania Armii Czerwonej. Przez następne pół roku 

pracował w Naczelnym Dowództwie, dalej współtworząc regulaminy Wojska 

Polskiego.

Obrońca polskich Kresów 
...Kiedy zbliżał się decydujący moment zmagań o wschodnią granicę Polski, 

ppłk. Łapiński pracował w Oddziale III Naczelnego Dowództwa w Warszawie. 

Jednak bardzo zabiegał o wysłanie go na front. 3 maja 1920 roku gen. Stanisław 

Haller skierował młodego pułkownika do 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. 

Jej dowódcą był gen. Jung, który powołał Nilskiego na Szefa Sztabu. Warto 

wiedzieć, że głównym jego zadaniem było opracowanie planów operacyjno-woj-

skowych działań całej dywizji. Ta zaś, będąc w składzie 3 Armii WP dowodzonej 

przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, szła na głównym kierunku uderzeniowym 

wojsk polskich, czyli na Kijów... Miasto zostało zdobyte. Pod koniec czerwca 

1920 roku nastąpił przełom na froncie wschodnim i nasze wojska rozpoczęły 

szybki odwrót. Liczne przeprawy przez rzeki utrudniały przemarsz wojsk. Puł-

kownik Łapiński wykazał się dużymi zdolnościami saperskimi oraz inżynieryj-

nymi. Zachowywał „zimną krew” i osobiście sprawdzał sytuację na różnych od-

cinkach frontu. Gen. Jung tak o nim napisał: „Jako Szef Sztabu Dywizji w boju 

bardzo dobry – gdzie nie ma pewności, sam się przekonuje. Otrzymane rozkazy 

ku zupełnemu zadowoleniu dowódcy, a zrozumieniu wszystkich opracowuje, nie 

szczędząc trudu i znoju. Bardzo obowiązkowy i sumienny...”. Ostatni etap odwro-

tu Dywizji był w pełni uporządkowany i zgodny z planami Józefa Piłsudskiego. 

W operacji warszawskiej 15 Dywizja walczyła w składzie 1 Armii WP gen. Józefa 

Hallera. Jej zadanie polegało na pasywnej obronie przedmurza stolicy w rejonie 

Miłosnej. Teren obsadzony przez Dywizję był niewspółmiernie duży w stosun-

ku do możliwości kadrowych tej jednostki. Wkrótce Naczelny Wódz wyznaczył 

15 Dywizji zadanie marszu na Mińsk Mazowiecki. Piłsudski oddał Nilskiemu do 

dyspozycji swoją kompanię przyboczną. Dopiero w przededniu rozpoczęcia ata-

ku Naczelnik Państwa ujawnił, że działania 15 Dywizji są początkiem wielkiej 

kontrofensywy wojsk polskich. W ataku na Mińsk Mazowiecki działania dywizji 

nacierającej na stanowiska sowieckiej XV Armii obserwowali: gen. Józef Haller 

i szef francuskiej misji wojskowej gen. Weygand. 18 sierpnia Dywizję wizytował 

Józef Piłsudski, dziękując dowódcom za skutecznie zrealizowane zadanie. Dalej 

szlak wiódł aż w rejon Wysokiego Mazowieckiego. Ostatnim aktem działań tej 

jednostki była Bitwa Niemieńska. Zadanie, które wyznaczono żołnierzom 15 

Dywizji, osobiście pułkownikowi Nilskiemu wyłożył w Świsłoczy Wódz Naczelny 

Józef Piłsudski. Za ten bój młody podpułkownik otrzymał Krzyż Walecznych. 
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Batalię na froncie wschodnim ppłk. Łapiński zakończył 10 grudnia 1921 roku 

zwycięską bitwą pod Mińskiem Białoruskim. 

Najlepszy spośród nas
Po zakończeniu walk powrócił do 

Wielkopolski. 8 sierpnia 1921 roku zo-

stał mianowany dowódcą 70 pułku pie-

choty. Zmarł 16 lutego 1922 roku. Jego 

młody organizm złamała niewyleczona 

do końca szkarlatyna. Pogrzeb był ma-

nifestacją przywiązania żołnierzy do 

swojego dowódcy i szacunku, jakim go 

darzyli mieszkańcy Poznania. W 1934 

roku o jego doczesne szczątki upomniał 

się Lwów. Był odznaczony Krzyżem Vir-

tuti Militari V Klasy, Krzyżem Walecznych z Mieczami, Krzyżem Walecznych 

trzykrotnie... 

Sztandar Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach
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Antoni Januszewicz

 Urodził się 26 sierpnia 1895 roku w Łapach. 

Naukę rozpoczął w rosyjskiej szkole żelazno-dro-

gowej, zaś lekcje języka polskiego pobierał u na-

uczycieli prywatnych. Naukę kontynuował w szko-

le handlowej w Białymstoku. W 1913 roku zdał 

maturę i wyjechał na studia handlowe do Kijowa. 

Jednak dwa lata później musiał je przerwać, gdyż 

wybuchła wojna światowa. Antoni został wcielony 

do armii rosyjskiej i wyruszył na front. Krótko słu-

żył w Polskim Korpusie gen. Józefa Dowbór Mu-

śnickiego, awansując do stopnia podporucznika. 

W 1918 roku wznowił studia w Kijowie. Tam też 

w 1920 roku otrzymał dyplom uniwersytecki. Do 

Polski wracał wraz z armią polską, która w czerw-

cu 1920 roku cofała się spod Kijowa. Potem w War-

szawie przez kilka miesięcy pracował w fabryce 

broni. Wiosną 1921 roku trafił do Łap. W tym samym czasie studiował również 

na wydziale filozofii UW, gdzie zaliczył cztery semestry. W 1924 roku zdał egza-

miny uzupełniające w Białymstoku i został nauczycielem wykwalifikowanym. 

Uczył matematyki i fizyki. Trzy lata później został kierownikiem siedmioklaso-

wej publicznej szkoły powszechnej męskiej im. Józefa Piłsudskiego w Łapach. 

Kierował nią aż do swej przedwczesnej śmierci w 1937 roku. Przegrał walkę 

z gruźlicą. Zmarł w wieku 42 lat. 

Relację o swoim ojcu przekazała w 1990 roku pani Wanda Bochno z Łap.

Józef Ambur

Urodził się 6 sierpnia 1896 roku w Łapach Bo-

cianach. Był synem Piotra i Marcjanny z Łapiń-

skich. W 1918 roku zgłosił się, jako ochotnik, do 

wojska polskiego. Od 1919 służył w 10 pułku uła-

nów. Przeszedł z tą słynną formacją wojskową jej 

cały szlak bojowy. Ożenił się w 1921 roku z Janiną 

Łapińską i zamieszkał przy ulicy Bociańskiej. Był 

pracownikiem warsztatów kolejowych w Łapach. 

Zmarł 22 kwietnia 1948 roku.

Relację przekazała Jolanta Nowicka z Łap.

Antoni Januszewicz

Józef Ambur
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Bolesław Kostro 

Urodził się w 1896 roku w powiecie wysokomazowieckim. W 1909 roku roz-

począł naukę w prywatnej szkole handlowej w Warszawie, której protektorem 

była księżna Radziwiłł. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Bolesław powrócił do 

Wysokiego Mazowieckiego. Tam też, 1 sierpnia 1915 roku, wstąpił do Polskiej 

Organizacji Wojskowej. Przyjął pseudonim Benio. Miejscowa komendantura 

POW skierowała go do Łap. 1 maja 1915 roku podjął pracę w parowozowni jako 

tzw. kantorszczyk. W sierpniu 1915 roku cała załoga Warsztatów została przez 

Rosjan ewakuowana. Bolesław Kostro, w okolicach Grodna, uciekł z transportu. 

Po dwóch tygodniach wędrówki znalazł się w rodzinnej miejscowości. Zatrudnił 

się w niemieckiej komisji szacującej straty wojenne ludności w gminie Piszcza-

ty. Po roku przeniósł się do przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, którego kie-

rownikiem był członek POW Józef Zychert. Po wojnie został pierwszym starostą 

wysokomazowieckim. W listopadzie 1918 roku przyszła na Podlasie Niepodle-

głość. 2 lutego 1919 roku został skierowany do Powiatowej Komendy Uzupeł-

nień w Wysokiem Mazowieckiem. Jej komendantem był porucznik Sielużycki. 

Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do rezerwy i skierowany do Łap. 

Pan Bolesław podjął pracę jako starszy kancelista w Warsztatach Głównych. 

Wkrótce został kierownikiem kancelistów warsztatowych. W 1919 roku władze 

POW w Wysokiem Mazowieckiem. 1916 r.
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przyznały mu zaszczytny Krzyż POW. Należał do miłośników łowiectwa i za-

łożył Związek Łowiecki w Łapach. Aż do 1939 roku był jego sekretarzem i pro-

wadził kronikę. Okupację przetrwał w Łapach. W sierpniu 1944 roku władze 

PKWN poleciły mu zorganizować biuro w urzędzie miejskim. Bolesław Kostro 

został sekretarzem Magistratu. Po roku, na krótko, powrócił do pracy w Warsz-

tatach. Wkrótce został skierowany do Ministerstwa Komunikacji, gdzie objął 

stanowisko kierownika biura personalnego. W 1946 roku powrócił do Łap, gdzie 

pełnił podobną funkcję w ZNTK. W 1952 roku został służbowo oddelegowany do 

Lubania Śląskiego. W tydzień po jego przeniesieniu władze zwolniły z funkcji 

dyrektora inż. Gojżewskiego, jego zastępcę inż. Wilejto, głównego księgowego 

Hałaburdę i wielu innych. Po latach nie chciał zbytnio mówić o trudnych cza-

sach. Do Łap powrócił dopiero w 1957 roku. Do emerytury, na którą odszedł 

w 1975 roku, pracował w ZNTK. Wszyscy go przez lata podziwiali za wielką 

życiową witalność, zamiłowanie do spacerów i historii regionalnej. W 1991 roku 

pan Bolesław Kostro otrzymał krzyż za udział w wojnie 1920 roku. Zmarł w wie-

ku 102 lat.

– Pradziadek był człowiekiem bardzo uporządkowanym – wspomina jego 

prawnuczka Anna Łobodowska – Miał duży księgozbiór, ale też wiele teczek 

z różnymi dokumentami. Z chęcią dzielił się swoimi wspomnieniami.

Bolesław Wilczewski – szwagier Bolesława Kostro. Witold Szyłko – pułk ułanów wileńskich.

Bolesław Wilczewski Witold Szyłko
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Konstanty Wierszycki

Urodził się w 1902 roku w Zawiszanach koło Wilna. 

Wcześnie został sierotą. Ojca, jak sam wspominał, nie 

pamiętał. Miał trzy lata, gdy zmarła jego matka. Małym 

chłopcem zaopiekował się ksiądz Lubowidzki. Wraz z ka-

płanem Konstanty trafił do Suraża. Nastolatek zaprzy-

jaźnił się z Alfonsem Chomickim. Ten wciągnął go do pra-

cy konspiracyjnej w Polskiej Organizacji Wojskowej. Na 

przełomie listopada i grudnia 1918 roku młodzi chłopcy 

przedostali się na drugi brzeg Narwi i powędrowali do 

pobliskiego Pietkowa. Tam, w dobrach hrabiów Krasic-

kich, tworzyło się wojsko polskie. Konstanty z trudem 

przebrnął przez komisję wojskową, która miała duże zastrzeżenia do jego wie-

ku. Został żołnierzem 10 pułku ułanów. Jego pluton brał udział w rozbrajaniu 

Niemców w Brańsku i Łapach. Po latach doskonale pamiętał i wspominał swo-

ich przełożonych: płk. Jachimowicza, wachmistrza Polaka, rotmistrza Rosockie-

go, podchorążego Jodko. Konstanty Wierszycki brał także udział w wojnie pol-

sko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany w 1921 roku i zamieszkał w Surażu. 

Zajął się ciesielką. – Pamiętam – mówi Wanda Lichota, wnuczka Konstantego 

– jak opowiadał o swoim ułańskim płataku, czyli koniu białej maści z ciemny-

mi łatami. Niewiele wiem o jego wojaczce, bo częściej na ten temat rozmawiał 

z moim stryjem. Szkoda, że wtedy tym rozmowom się nie przysłuchiwałam. Ko-

bieta wyjmuje z szafki rodzinne pamiątki: fotografię dziadka, medal za udział 

w wojnie w latach 1918-1921 i… medal z łapskiej uroczystości w 1988 roku. Jest 

też awans na stopień podporucznika rezerwy z 1991 roku. Zachowały się też li-

sty gratulacyjne od prof. Adama Cz. Dobrońskiego, a także premiera RP Józefa 

Oleksego. Konstanty Wierszycki zmarł 22 lutego 1996 roku w Surażu. 

Opowiedziała wnuczka Wanda Lichota z Suraża.

Władysław Piotrowski

Gniazdo rodzinne Piotrowskich herbu Szeszebardzis 

znajdowało się w powiecie święciańskim. Ojciec, Adam 

Piotrowski, który urodził się w 1867 roku w Zamakach 

(obecnie Zamokai koło Korkożyszek), był buchalterem 

w fabryce w Łyświe, a następnie brygadzistą w przed-

siębiorstwie kanalizacji w Permie. Jego żona Michalina 

z domu Śnieżko urodziła się w 1874 roku w Maldziu-

Konstanty Wierszycki

Władysław Piotrowski
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nach, w parafii Janiszki. Władysław urodził się w kwietniu 1899 roku w Iłowie 

położonym w guberni permskiej. Miał czworo rodzeństwa: Zofię (ur. 1898), Bo-

lesława (ur. 1900), Bronisława (1906) i Wandę (1911).

Jeszcze przed I wojną światową rodzice zakupili majątek Bawirsze położony 

niedaleko Podbrodzia. Natomiast w 1914 roku powrócili do rodzinnych Zama-

ków. W pobliżu znajduje się jezioro Styrnie, płyną rzeki: Żejmiana i Dubinka. 

W czasie wojny polsko-bolszewickiej, wraz z bratem Bronisławem, zaciągnął 

się do 2 pułku legionów. Następnie podjął służbę w wojskach kolejowych. Włady-

sław został kreślarzem, a następnie technikiem-mechanikiem na etacie adiunk-

ta. W 1922 roku zamieszkał na stałe w Łapach. W 1926 roku ożenił się z Reginą 

z domu Łapińską, siostrą stryjeczną ppłk. Stanisława Łapińskiego-Nilskiego. 

Do 1930 roku pracował w łapskich warsztatach kolejowych. W 1941 roku otwo-

rzył zakład fotograficzny. W 1991 roku Władysław Piotrowski otrzymał krzyż za 

udział w wojnie 1920 roku. Zmarł w 1997 roku w Łapach.

Leoncjusz Idźkowski
Starszy ułan 10 Pułku Ułanów Litewskich. Ochotnik 
w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Mieszkał 

w Łapach. Należał do Związku Strzeleckiego „Strzelec”. 
Zajmował się szkoleniem strzeleckim druhów.

Józef Perkowski
Mieszkał w Brzozowie Chrzczonach. Służył 
w szeregach 1 Pułku Piechoty Legionów.

Leoncjusz Idźkowski Józef Perkowski
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Władysław Jakubowski 

Urodził się w 1890 roku w folwarku Sygniówka w parafii Zimna Woda nieda-

leko Lwowa. Jego ojciec, Andrzej Jakubowski, pochodził z rodziny ziemiańskiej 

i pieczętował się herbem Topór. Niewiele wiemy o dzieciństwie Władysława. 

W 1907 roku podjął naukę zawodu u majstra ślusarskiego Gustawa Pam-

mersa we Lwowie. Otrzymał „Świadectwo wyzwolin” wystawione przez „Cech 

ślusarzy, maszynistów, rusznikarzy, nożowników, kolejarzy itd. Miasta Lwowa”. 

Dokumenty czeladnicze kwalifikowały go do pracy w zawodzie kolejarza. Wła-

dysław do wybuchu I wojny światowej pracował w tamtejszym węźle kolejowym. 

W 1914 roku pozostał w cywilu jako zmilitaryzowany pracownik kolei. Możliwe, 

że służył też w armii austriackiej. Wkrótce trafił do I Brygady Legionów Józefa 

Piłsudskiego. Walczył na różnych frontach. W 1918 roku był uczestnikiem walk 

o Lwów. Znalazł się w załodze pociągu pancernego „Piłsudski”, dostarczającego 

zaopatrzenie obrońcom oblężonego miasta. W 1919 roku ów pociąg znalazł się 

w okolicach Augustowa i Suwałk. Tam załogę wizytował osobiście Naczelnik 

Państwa Józef Piłsudski. Władysław Jakubowski otrzymał awans na stopień 

oficerski i Krzyż Virtuti Militari. 

W 1920 roku ożenił się z Felicją z Grzybowskich. Ślub odbył się w Łapach. 

Władysław miał kwalifikacje kolejarskie, a tutaj znajdowały się Warsztaty 

Główne Dyrekcji PKP w Wilnie. Potrzebna była kadra techniczna, fabryka mia-

ła wówczas duże znaczenie militarno-wojskowe. Władysław Jakubowski praw-

Na czele idzie Komendant Straży Ogniowej, Władysław Jakubowski.
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dopodobnie był związany z tzw. Dwójką, czyli wywiadem wojskowym. Jednak 

w zachowanym dokumencie z 1937 roku jest informacja, że był zatrudniony jako 

kierownik robót. Tuż przed wojną został Komendantem Straży Ogniowej. Rodzi-

na zamieszkała w domu znajdującym się niedaleko parku. Jakubowscy należeli 

do ówczesnej elity miasteczka. 

W 1939 roku, tuż po wejściu Sowietów, został aresztowany i torturowany. 

Na krótko został zwolniony. Takie były wówczas metody NKWD. Rodzina zosta-

ła zesłana do Kazachstanu. Po ponownym aresztowaniu ślad po Władysławie 

Jakubowskim zaginął.

Informacje o pradziadku przekazał pan Jacek Jakubowski z Warszawy.

Aleksander Stafiński

Urodził się 3 lipca 1899 roku w Łań-

cucie. Uczył się w szkole ludowej św. 

Antoniego we Lwowie. Studiował na 

akademii weterynaryjnej. Biegle wła-

dał językiem niemieckim i rosyjskim. 

Ukończył austriacką szkołę oficerów 

rezerwy. Służbę w armii zaborczej od-

bywał w latach 1915-1917. Walczył na 

froncie włoskim. Dowództwo odznaczyło 

go Krzyżem Karola oraz Brązowym Me-

dalem Waleczności. Od 21 czerwca 1919 

roku służył w 4 pułku strzelców kon-

nych ziemi łęczyckiej. Major Bogdański 

napisał o nim, że jest człowiekiem spo-

kojnym, opanowanym i może być dobrym oficerem. Stafiński pełnił służbę także 

w 6 pułku ułanów. Natomiast w 2 pułku dragonów był bardzo krótko, pełniąc 

funkcję instruktora. Walczył również w szeregach 2 pułku strzelców konnych. 

Walczył w kampanii nad Słuczą. Z wojska odszedł w styczniu 1921 roku. Do 

Suraża trafił w 1929 roku. Pracował tam do 1937 roku. Jest autorem monografii 

„Z przeszłości Suraża”. Był też obeznany w medycynie i potrafił pomóc w lecze-

niu wielu chorób. Przez dwa lata był nauczycielem w Turośni Dolnej. W 1939 

roku walczył w szeregach wojska polskiego. Trafił do niewoli, a następnie do 

obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu osiadł w Szczecinku. Tam zorganizował 

akcję ratowania zabytków. Zainicjował także powstanie muzeum historyczne-

go. W dalszym ciągu prowadził prace badawcze, dużo pisał i publikował. Zmarł 

7 grudnia 1968 roku w wieku 69 lat. 

Aleksander Stafiński
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Henryk Kamiński

Urodził się w 1895 roku. Jego ojciec był kolejarzem, matka zajmowała się 

wychowaniem sześciorga dzieci. W archiwum rodzinnym państwa Tomaszew-

skich z Łap zachował się dokument z 1914 roku stwierdzający, że Henryk Ka-

miński w 1907 roku był uczniem klasy pierwszej liceum realnego w Słonimiu. 

W 1915 roku rozpoczął studia w Aleksandrowskim Instytucie Dróg i Komuni-

kacji w Petersburgu. W tym samym roku został wcielony do armii rosyjskiej. Po 

wybuchu rewolucji październikowej uciekł do wojska polskiego tworzonego przez 

gen. Józefa Dowbór Muśnickiego. W 1919 roku powrócił do Polski, pozostając 

w szeregach wojska. W 1920 roku ożenił się z Franciszką Łapińską. I został na-

uczycielem matematyki i przysposobienia wojskowego. Jednak już w 1923 roku 

powrócił do służby w wojsku. Został skierowany do twierdzy w Modlinie. Dwa 

lata później został przeniesiony do Instytutu Geograficznego w Warszawie, 

awansując na stopień kapitana. W domowym archiwum zachowały się dokumen-

ty z 1928 roku, które potwierdzają udział mieszkańca Łap w czynie niepodległo-

ściowym. Jest dyplom nadania Henrykowi Kamińskiemu Medalu Pamiątkowego 

za Wojnę 1918-1921 roku. W 1928 roku otrzymał on Medal Dziesięciolecia Od-

zyskania Niepodległości. W 1939 roku brał udział w obronie Lwowa. Po kapitu-

lacji miasta trafił do obozu w Starobielsku. Zachowało się także kilka kart pocz-

towych z obozu internowania adresowanych do Emilii Łapińskiej zamieszkałej 

w Łapach przy ulicy Nilskiego-Łapińskiego nr 53. Ostatni telegram Henryk Ka-

miński wysłał do rodziny w Łapach 2 lutego 1940 roku… Jego nazwisko znajduje 

się na Liście Charkowskiej. Smutny los dotknął także rodzinę kapitana Kamiń-

skiego. W czerwcu 1940 

roku jego bliscy zostali 

deportowani do kołcho-

zu Wierchnij Dżużys. 

Syn Jerzy w 1942 roku 

trafił do Armii gen. 

Władysława Andersa. 

Zmarł 5 października 

1942 roku w Teheranie. 

Żona zmarła w Krasno-

jarskim Kraju. Prze-

żył syn Wacław, który 

w 1946 roku powrócił 

do Polski i zamieszkał 

w Łapach. Telegram ze Starobielska.
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Maria Borowska-Beszta

Maria z Grabowskich Borowska-Beszta urodziła się w 1901 roku Łapach. 

W 1915 roku rodzina wyjechała do Petersburga. Do Łap Grabowscy wrócili 

w 1919 roku. 18-letnia Maria zgłosiła się do znajdującego się w Łapach szpitala 

wojskowego i podjęła pracę jako sanitariuszka. Szpital znajdował się u zbiegu 

ówczesnych ulic: Fabrycznej i Pietkowskiej, czyli obecnych Nilskiego-Łapińskie-

go oraz 3 Maja. Chorzy i ranni przebywali w dwóch dużych, prywatnych domach. 

Należały one do rodziny Filimonów i Chodorowskich. Pani Maria niosła pomoc 

także w 1920 roku, gdy w Łapach, w budynku szkolnym, został zorganizowa-

ny wojskowy szpital polowy. W 1933 

roku wyszła za mąż za oficera rezer-

wy kapitana Marcina Borowskiego

-Besztę. W 1940 roku została, wraz 

z kilkuletnim synem Tadeuszem oraz 

ojcem Marcinem Grabowskim aresz-

towana przez NKWD i deportowana 

do Kazachstanu. Tam zmarł jej oj-

ciec. Maria przywiozła do Polski od-

cięte i znekrotyzowane palce swojego 

ojca, zmarłego w Kazachstanie. I zło-

żyła w rodzinnym grobie w Łapach. 

Maria, wraz synem, zamieszkała 

w rodzinnym domu przy ulicy 3 Maja 

w Łapach. Zmarła w 1992 roku. 

Marcin Borowski-Beszta

Ojca pamiętam – wspomina Tadeusz Borowski, rocznik 1934 – kiedy wrócił 

z Litwy, z obozu internowania. Był w mundurze. Siedziałem w huśtawce zawie-

szonej na belce sufitowej w kuchni. On stanął w oknie, w polowym mundurze 

wojskowym. Wielka radość! A potem pamiętam, kiedy poszedł zameldować się, 

bo było ogłoszenie wywieszone w całym miasteczku, że mają meldować się woj-

skowi, którzy byli w Wojsku Polskim. Nie od razu poszedł, ale dopiero po kilku 

dniach. Boże Narodzenie jeszcze spędził w domu. Poszedł zameldować się i już 

nie wrócił. Całą noc czekałem na ojca. A łzy? Musiały przyschnąć.

Kapitan Marcin Borowski-Beszta był oficerem rezerwy w stopniu kapitana. 

W latach 30-tych ubiegłego wieku był zastępcą Komendanta Straży Pożarnej 

w Łapach.

Maria i Marcin Borowscy-Beszta
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Pochodził z miejscowości Borowskie Olki, lecz rodzina mieszkała w Łapach. 

Czynnie uczestniczył w szkoleniu członków Polskiej Organizacji Wojskowej w po-

wiecie wysokomazowieckim. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców 

w Łapach. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził kompanią, a w końco-

wej fazie walk batalionem piechurów. W wolnej Polsce służył w Korpusie Ochro-

ny Pogranicza. Jego żoną była Maria z Grabowskich. Marcin Borowski-Beszta 

był odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi, Medalem Polska Swe-

mu Obrońcy oraz Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości. W 1939 roku 

kpt. Marcin Borowski-Beszta znowu założył mundur i walczył przeciwko Sowie-

tom. Bił się pod Osowcem, Grodnem i Wilnem. Przedostał się na Litwę, gdzie 

został internowany. Po powrocie do Łap został aresztowany przez NKWD. Jego 

nazwisko figuruje na liście oficerów polskich zamordowanych przez Sowietów 

w Kuropatach. 

Wacław Kuszlis

Był synem Ludwika i Amelii z Ratmanów. Urodził się 15 września 1900 roku. 

Był żołnierzem odrodzonego wojska polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bol-

szewickiej 1920 roku. W tym samym roku został skierowany do pracy w warsz-

tatach kolejowych w Łapach. W okresie międzywojennym był aktywnym działa-

czem Związku Strzeleckiego w Łapach. W okresie okupacji hitlerowskiej należał 

do Armii Krajowej. 27 czerwca 1944 roku został przez Niemców aresztowany 

i trafił do obozu koncentracyjnego. Jego dalsze losy są nieznane. 

Wacław Kuszlis – drugi z prawej u góry. 
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Jan Łapiński

Urodził się 8 lutego 1893 roku we wsi Gołębie, w gminie Poświętne. Jego 

rodzicami byli Stanisław i Zofia z domu Gołębiewska. W 1918 roku zgłosił się 

do powstającego w Pietkowie wojska polskiego. W 1926 roku wyemigrował do 

Kanady. Ożenił się w 1936 roku. Zmarł w Kanadzie 26 października 1960 roku. 

Walenty Sobański

Był saperem. W kompanii pełnił funkcję podoficera rachunkowego. Brał 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

W albumie Jana Łapińskiego ze wsi Gołębie zacho-
wała się także fotografia czterech młodych żołnierzy 

wojska polskiego, lecz nie zawiera opisu. 

Jan Łapiński
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Bolesław Krasiejko 

Miał 22 lata, gdy Polska odzyskała Nie-

podległość. Urodził się i mieszkał w Wilko-

wie Starym. Jego rodzicami byli Kazimierz 

i Antonina Krasiejko. W 1918 roku trafił 

jako ochotnik do Pietkowa, w którym two-

rzyły się zręby 10 pułku ułanów litewskich. 

Ze swoim pułkiem przeszedł jego szlak bojo-

wy. Po powrocie do rodzinnej wsi przez wiele 

lat był jej sołtysem. – Niewiele wiemy o jego 

służbie wojskowej – mówi wnuczka Agniesz-

ka Kuryś – Bolesław zmarł w 1961 roku. 

W ostatnich latach swego życia ciężko cho-

rował. Może dlatego, że po wojnie został 

aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu 

Bezpieczeństwa. Osadzony był w cieszącym 

się  złą sławą więzieniu w Wysokiem Ma-

zowieckiem. Został oskarżony o udzielanie 

pomocy „leśnym”. Na wolność wyszedł dopiero po 3 latach. Tak więc nie były to 

dobre czasy, aby w domu można było rozmawiać o wojaczce dziadka Bolesława – 

mówi wnuczka Agnieszka – Ale wiem, że umiał jeździć konno, nawet bez siodła, 

na oklep… 

Tablica w kościele parafialnym w Surażu. 

Bolesław Krasiejko
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Tomasz Czekatowski

Urodził się w 1895 roku w Mińsku Litew-

skim. W 1910 roku został elewem w carskiej 

orkiestrze wojskowej. Uczył się gry na ba-

sie. W latach I wojny światowej został człon-

kiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Służył 

w 76 pułku piechoty. Walczył w wojnie polsko

-bolszewickiej 1920 roku. Trafił do Łap, gdzie 

został zatrudniony jako ślusarz w miejscowych 

Warsztatach. Od 1926 roku mieszkał w jed-

nym z domów nowego osiedla kolejowego w Ła-

pach Osse. W latach II wojny światowej został 

żołnierzem Armii Krajowej. W konspiracji była 

także jego córka Felicja. Przez całe dziesięcio-

lecia był bardzo aktywnym członkiem orkiestry 

dętej w Łapach. Zmarł w 1978 roku.

Relację przekazał pan Mieczysław Francke z Łap.

Kazimierz Raciborski

W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu 

Niemców w Łapach. W lutym 1919 roku był 

w szeregach wojska polskiego, które weszło do 

Białegostoku. W wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 roku był żołnierzem słynnego 1 pułku le-

gionów. Walczył pod Grodnem, Lidą, Baranowi-

czami i Święcianami. Dostał się do niewoli bol-

szewickiej. Tam, jak sam po latach wspominał, 

został cudem uratowany przez patrol polskich 

ułanów, gdy wraz z kilkoma innymi jeńcami 

już stał nad wykopaną mogiłą. Brał udział w bi-

twie warszawskiej. Otrzymał medal pamiątko-

wy Za Udział w Walkach o Wilno. W 1938 roku 

otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służ-

bę. W latach okupacji należał do Armii Kra-

jowej (ps. Stary). Był uczestnikiem uroczysto-

ści w 1988 roku w Liceum Ogólnokształcącym 

w Łapach.

Tomasz Czekatowski

Kazimierz Raciborski
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Konstanty Narkiewicz

Urodził się w 1900 roku w Mińsku. Był synem Zofii i Wincentego Narkie-

wiczów. W zachowanej książeczce wojskowej jest zapis: wykształcenie cywilne 

w chwili wcielenia: domowe, zawód- ślusarz, znajomość języków: polski i rosyj-

ski. Do wojska został wcielony w październiku 1919 roku. Służył w 19 Pułku 

Artylerii Polowej. Ukończył kurs wywiadowczy i w swojej formacji wojskowej 

pełnił funkcję zwiadow-

cy artyleryjskiego. Brał 

udział w walkach w 1919 

roku o ustalenie gra-

nic Polski na wschodzie, 

walczył z bolszewikami 

w wojnie 1920 roku. Kon-

stanty Narkiewicz bił 

się pod Wilnem, Lidą, 

Berezyną i Lepelem… 

W 1925 roku ożenił się 

z Jadwigą Perkowską 

i zamieszkał w domu 

kolejowym nr 27 w Ła-

pach. Podjął służbę 

w kolejowej straży po-

żarnej. W latach okupacji należał do Armii Krajowej. W konspiracji był także 

jego syn Tadeusz. Z domu wyniósł dobre wychowanie patriotyczne. Ppor. Tade-

usz Narkiewicz ps. Ciemny został zabity przez UB w 1947 roku. Ojciec przecho-

wał, jak najświętsze relikwie, list pisany przez syna oraz kilka partyzanckich 

fotografii. Represjonowana rodzina Narkiewiczów przeniosła się najpierw do 

Wałbrzycha, a następnie do miejscowości Korsze. Jednak i tam nie zaznali spo-

koju. Konstanty Narkiewicz został przez władze komunistyczne karnie wysłany 

do pracy we Wrocławiu. Do Łap rodzina powróciła w 1956 roku.  Konstanty 

Narkiewicz zmarł w 1970 roku.

O ojcu i rodzinie opowiedziała pani Wiesława Łapińska z Łap.

Konstanty Narkiewicz 
– stoi ze sztandarem.
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Mikołaj Szumski

Urodził się w 1898 roku w rodzinie chłopskiej w kresowym Nowogród-

ku. Ukończył rosyjską szkołę powszechną. Pomagał ojcu w gospodarstwie. 

W 1918 roku zgłosił się, jako ochotnik, do powstającego w Wołkowysku wojska 

polskiego. Został żołnierzem Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Pamiętał po latach, 

że dowódcą jego kompanii był porucznik Laskowski. Brał udział w walkach w re-

jonie Wilna i Nowej Wilejki, a także Koraliczowa, Naliboków i Nieścierowiczów. 

W tej ostatniej potyczce został poważnie ranny i trafił do szpitala na warszaw-

skim Mokotowie. Po rekonwalescencji powrócił do macierzystej jednostki. Brał 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Został odznaczony Krzyżem 

Walecznych. W 1944 roku został wcielony do wojska gen. Zygmunta Berlinga. 

Po zakończeniu wojny zamieszkał w Łapach. 

Jan Pielgrzym Łapiński

Urodził się w 1903 roku. W 1918 roku 

miał 15 lat i 6 miesięcy, gdy wstąpił do po-

wstającej w Łapach 1 Dywizji Litewsko-Bia-

łoruskiej. Do punktu werbunkowego dotarł 

z 24 ochotnikami z Suraża. Został wcielony do 

kompanii ckm w białostockim Pułku Strzel-

ców. 19 II 1919 roku był wśród żołnierzy, któ-

rych witali mieszkańcy Białegostoku. Wiosną 

1919 roku został ranny w potyczce z Sowieta-

mi. Na krótko powrócił do rodzinnego Suraża. 

Na początku 1920 roku trafił do Brześcia Li-

tewskiego, gdzie został instruktorem obsługi 

ciężkich karabinów maszynowych. W maju 

1920 roku wyruszył na front wschodni. Za 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał 

Krzyż Walecznych. Po demobilizacji został na-

uczycielem. Po II wojnie światowej wyjechał 

na tzw. Ziemie Odzyskane i podjął pracę jako 

nauczyciel języka polskiego. Władze komunistyczne bacznie przyglądały się 

jego pracy, krytycznie oceniając patriotyzm i religijność. Pozbawiono go wkrótce 

możliwości pracy pedagogicznej. Został więc bibliotekarzem. W 1977 roku ufun-

dował w Surażu pomnik ku czci uczestników walk o Niepodległość Polski, który 

znajduje się na cmentarzu. Zmarł u schyłku lat 90-tych w Surażu.

Jan Pielgrzym Łapiński
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Stanisław Biały

Urodził się w 1898 roku w Brzozowie Starym. Był człon-

kiem Drużyn Strzeleckich. Od 1919 roku służył w 1 pułku 

legionów stacjonującym w Komorowie koło Ostrowi Mazo-

wieckiej. W 1919 roku, w czasie walk o Wilno, został ranny. 

Ze swoim pułkiem przeszedł cały szlak bojowy w wojnie pol-

sko-bolszewickiej 1920 roku. Po wojnie mieszkał w Łapach. 

Był uczestnikiem uroczystości w LO w Łapach w 1988 roku.

Edward Grindl

Urodził się w 1901 roku w Jeziernie na 

Tarnowszczyźnie. Był uczniem gimnazjum 

w Stanisławowie. W 1917 roku wstąpił do 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Mianowany 

został jej komendantem w Stanisławowie. 

Prowadził szkolenie strzeleckie, uczył dzia-

łań w trakcie walk ulicznych. Wielu jego pod-

komendnych wykorzystało zdobyte umiejęt-

ności w listopadzie 1918 roku podczas bojów 

o Lwów. W 1919 roku brał udział w zdoby-

ciu Stanisławowa. W maju tego roku został 

wcielony do regularnej armii i awansowany 

na stopień podporucznika. Służył w 33 puł-

ku piechoty legionów. Przeszedł z nim cały 

szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 roku. Już po zakończeniu walk o nie-

podległość Polski zdjął mundur i podjął stu-

dia w Seminarium Nauczycielskim. Został nauczycielem szkoły powszechnej 

w Łapach. Uczył wychowania cielesnego, prac ręcznych i języka niemieckiego. 

Czynnie działał w Związku Legionistów. W 1939 roku znowu założył mundur 

wojskowy. Po wejściu Sowietów do Łap został aresztowany przez NKWD i za-

mordowany. Rodzinę zesłano do Kazachstanu. Jego córka – Maria Maliszewska 

– uczyła geografii w szkole podstawowej nr 2 w Łapach. 

Ppor. Edward Grindl został odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem 

za Wojnę, Krzyżem Legionów, Krzyżem Obrony Lwowa, Krzyżem Powstańców 

Wołyńskich.

Stanisław Biały

Edward Grindl
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Franciszek Skibko

Urodził się w Bokinach. W latach I wojny świa-

towej wstąpił do działającej na terenie Łap komórki 

Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie zaciągnął 

się do legionów. W 1917 roku został aresztowany 

przez Niemców i osadzony w obozie internowania 

w Łomży. W 1920 roku, podczas wojny polsko-bolsze-

wickiej, przeszedł wraz ze swoim 33 pułkiem piechoty 

cały szlak bojowy. Brał udział w bitwie warszawskiej. 

Podczas jednej z potyczek – jak zanotowała Danuta 

Skibko z Łap – Franciszek był w obsłudze ciężkie-

go karabinu maszynowego, który nagle zaciął się. 

Tymczasem żołnierze sowieccy byli już bardzo bli-

sko. Koledzy z obsługi karabinu opuścili stanowisko 

i uciekli. Zajęty naprawą broni żołnierz z Bokin nawet nie zauważył, że wróg 

był już bardzo blisko. Na szczęście udało się broń naprawić w błyskawicznym 

tempie. Franciszek Skibko natychmiast skierował lufę karabinu na nieprzy-

jaciela. Wróg padał jak ścięte żyto. Za ten czyn został uhonorowany Krzyżem 

Walecznych z Mieczami. Otrzymał także Krzyż Niepodległości. Po zakończeniu 

walk pracował w warsztatach kolejowych w Łapach. W latach okupacji niemiec-

kiej wstąpił do Armii Krajowej. Za aktywną działalność w konspiracji otrzymał 

awans na podporucznika cw.

Józef Łapiński
Urodził się w Łapach Szołajdach. 

Był ochotnikiem w wojnie 
polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Franciszek Skibko

Józef Łapiński
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Stefania Karpowicz 

Urodziła się 11 stycznia 1876 roku w Wilnie. Dzieciństwo spędziła w mająt-

ku Janowicze niedaleko Zabłudowa. Studiowała malarstwo we Francji i Szwaj-

carii. Tam poznała Marię Skłodowską i Stefana Żeromskiego. Przyjaźniła się 

także z Władysławem St. Reymontem. W 1903 roku rodzice sprzedali część oj-

cowizny w Janowiczach i kupili Stefanii majątek w Krzyżewie. W 1913 roku 

Stefania ufundowała tu męską szkołę rolniczą, wydzielając na jej potrzeby część 

swoich gruntów. Przeznaczyła również 32 tysiące rubli. Została w tej szkole na-

uczycielką matematyki. Była także fundatorką miejscowej szkoły powszechnej. 

Szkoła rolnicza w Krzyżewie była pierwszą w regionie północno-wschodnim 

i trzecią na ziemiach polskich placówką oświatową tego typu. W latach I wojny 

szkoła nie przerwała działalności. 

W lipcu 1920 roku wojska sowieckie były już na przedpolach Warszawy, 

zbliżały się też do Białegostoku. W gabinecie Stefanii Karpowicz zjawiło się 

41 uczniów drugiego roku kursu rolniczego meldując, że przerywają naukę, po-

nieważ zgłosili się do wojska. Było ich 41. Szkoła była zamknięta od 14 lipca 

1920 do 1 sierpnia 1921 roku.

Lista uczniów – ochotników, którzy w 1920 roku poszli na wojnę z Sowietami:
1. Bielicki Antoni – Glinki, gmina Radziłów
2. Czereszko Czesław, ur. 1902 – Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże – wrócił do szkoły
3. Citko Antoni – Radziłów
4. Ćmielowski Józef, ur. 1896 – Dobrzyniewo Duże – wrócił do szkoły
5. Dzienis Franciszek – Kołowo Plac?

Krzyżewo 1916 r.



31

6. Dąbrowski Józef – Konarzyce, gmina Łomża
7. Dziekoński Józef – Rębisze, gm. Goworowo
8. Duszak Józef
9. Domalewski Rajmund, ur. 1902 – Kramkowo, gm. Bożejewo – wrócił do szkoły
10. Gregorczyk Robert ?
11. Korpacz Piotr – Jaworówka, gm. Obrubniki
12. Kubeł Jan – ur. 1902 – Kobylin, gm. Goworowo
13. Kulesza Zygmunt, ur. 1898 – Brajczewo, gm. Długobórz – wrócił do szkoły
14. Lewonowski Adam, ur. 1896 – Jaworówka, gm. Obrubniki – wrócił do szkoły
15. Lewonowski Michał, ur. 1900 – Jaworówka, gm. Obrubniki – wrócił do szkoły
16. Łapiński Roman, ur. 1904 – Wilkowo, gm. Poświętne – wrócił do szkoły
17. Łapiński Bolesław – Wilkowo, gm. Poświętne
18. Malec Stanisław – Bybytki, gm. Szepietowo
19. Molski Jan – Łojki, gm. Grajewo
20. Matowicki Jan – Jaworówka, gm. Obrubniki
21. Nowacki Piotr – Giełczyn, gm. Łomża
22. Okurowski Michał – Jaworówka, gm. Obrubniki
23. Piasecki Jerzy, ur. 1904 – Nieciece, gm. Tykocin – Warszawa
24. Półkośnik Walerian, ur. 1901 – Pańki, gm. Choroszcz – wrócił do szkoły
25. Śliwowski Jan – Kowalewszczyzna
26. Sokólski Albin, ur. 1904 – Dobrzyniewo Duże – wrócił do szkoły
27. Sokólski Józef, ur. 1901 – Dobrzyniewo Duże – wrócił do szkoły
28. Szczepański Edward, 1903 – Krasne Folwarczne, gm. Zabłudów – wrócił do szkoły
29. Walendziak Alojzy, ur. 1903 – Nowo Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże – wrócił do szkoły
30. Wnorowski Teofil, ur. 1896 – Buczyno Mikosy, gm. Wysokie Mazowieckie – wrócił do szkoły
31. Zalewski Józef – Krynice, gm. Obrubniki
32. Zmiejko Józef – Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże
33. Waldon Jan – Bęczków, gm. Górno, powiat kielecki
34. Pedrycz Wojciech – Bęczków, gm. Górno, powiat kielecki
35. Czaja Józef – Bęczków, gm. Górno, powiat kielecki
36. Pedrycz Jacek – Bęczków, gm. Górno, powiat kielecki
37. Sztombka Maksymilian, ur. 1903 – Siemkowice, powiat kielecki – wrócił do szkoły
38. Wierciszewski Tadeusz – Wierciszewo?
39. Siudak Józef – Podmąchocice, gm. Górno, powiat kielecki
40. Tyszka Aleksander?
41. Tyszka Edward?
42. Jackowski Piotr – Giełczyn, gm. Łomża

Stefania Karpowicz zmarła 7 stycznia 1974 roku w wieku 98 lat. 

Mieczysław Garbowski

Urodził się i mieszkał 

w Bokinach. Służył w szwa-

dronie technicznym 13 pułku 

ułanów wileńskich. Zachował 

się dokument poświadczają-

cy czynny udział Mieczysła-

wa Garbowskiego w walkach 

o kształt naszych granic. Pod-

pisał dowódca pułku ppłk.  

Terencjusz O’Brien de Lacy.
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Jadwiga Hermanowska

Urodziła się w 1900 roku. Ta mieszkanka 

Łap już w 1919 roku ochotniczo zgłosiła się do 

pracy w szpitalu wojskowym, który został zor-

ganizowany w dwóch drewnianych budynkach 

u zbiegu obecnych ulicy: Nilskiego-Łapińskiego 

oraz 3 Maja. W 1920 roku, w czasie walk sierp-

niowych, zaczął w Łapach znowu działalność 

szpital wojskowy. Znajdował się w domu Ler-

bachów oraz w drewnianym budynku szkolnym 

przy ówczesnej ulicy Kolejowej (obecnie Gen. 

Władysława Sikorskiego). Była wykwalifikowa-

ną pielęgniarką, a pracy w wojskowym szpita-

lu było bardzo dużo. Nie tylko ranni wymagali 

natychmiastowej opieki. Bogate żniwo zbierała 

szalejąca wówczas na naszych ziemiach grypa zwana „hiszpanką”. Zmarłych 

grzebano w zbiorowej mogile, która znajduje się na cmentarzu w Łapach. Po 

zakończeniu walk o Niepodległość pani Jadwiga zatrudniła się w warsztatach 

kolejowych w Łapach jako telegrafistka. Zmarła w 1993 roku. 

Relację przekazał pan Mieczysław Francke z Łap.

 Franciszek Czajkowski
Urodził się w 1891 roku. Był żołnierzem Błękitnej Armii gen. 
Stanisława Hallera. Mieszkał w Łapach. Zmarł w 1984 roku. 

Stanisław Bielonko – 1900-1992.

Jadwiga Hermanowska

Stanisław Bielonko  Franciszek Czajkowski
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Władysław Gąsowski

Urodził się 25 września 1886 roku w Łapach Korczakach. Był synem Zeno-

na i Józefy z Górskich – tłumaczy Bolesław Gąsowski – To brat mojego dziadka 

– dodaje. W wojsku był felczerem. Zginął podczas polskiej ofensywy 1920 roku 

w okolicach Pińska na Polesiu.

Julian Dworakowski

Był synem Antoniego i Aleksandry z Zam-

brzyckiech. Urodził się 25 stycznia 1897 roku 

w Idźkach Młynowskich w obecnej gminie Sokoły. 

Był najmłodszym bratem dziadka ze strony mojej 

mamy – mówi Bolesław Gąsowski z miejscowości 

Łapy Korczaki. Julian poległ 14 lipca 1920 roku 

w wojnie polsko-bolszewickiej gdzieś na Polesiu, 

podczas przeprawy przez rzekę. Żył 23 lata. Jego 

symboliczny grób znajduje się na cmentarzu para-

fialnym w Sokołach.

Stanisław Dworakowski

Urodził się 24 marca 1898 roku w Idźkach 

Młynowskich, w gminie Sokoły. Stanisław był jed-

nym z siedmiorga dzieci Kazimierza i Franciszki 

z Rzędzianów. Pięcioro zmarło tuż po zakończeniu 

I wojny światowej na grypę zwaną „hiszpanką”. 

Jego bratem stryjecznym był Julian Dworakowski, 

który poległ na Polesiu w 1920 roku. Stanisław 

uczestniczył w walkach o Lwów. Został ciężko ran-

ny. Zmarł 7 kwietnia 1919 roku. Władze wojsko-

we przekazały rodzicom jego przedmioty osobiste. 

Była tam koszula wojskowa z plamami krwi. Jego 

matka przechowywała koszulę jak świętą relikwię. 

Grób Stanisława znajduje się na Cmentarzu Or-

ląt we Lwowie. Tragiczny był również los ostatniego z jego braci – Ignacego. 

W latach II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Został aresztowany przez 

Gestapo i rozstrzelany na Pawiaku. 

Relacje przekazał Bolesław Gąsowski z Łap Korczaków.

Stanisław Dworakowski
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Jan Wiktor Raciborski

Legitymacja, w prawie idealnym stanie, zachowała się w zbiorach muzeum 

szkolnego I LO w Łapach im. Adama Mickiewicza. Nie udało się jednak dotrzeć 

do ofiarodawcy tak cennej pamiątki sprzed lat. Wiemy natomiast, że właściciel 

tej legitymacji służył w 1 pułku piechoty legionów. Ta formacja wojskowa zapi-

sała chwalebną kartę w walkach o kształt granic niepodległej Polski.

Józef Łapiński

Ta legitymacja również zachowała się w zbiorach muzeum szkolnego I LO 

w Łapach im. Adama Mickiewicza. Jednak w Dworakach Pikatach nikt nie pa-

mięta Józefa Łapińskiego…
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Stanisław Leon Rozmanith 

Na cmentarzu łapskim, niedaleko 

Grobu Nieznanego Żołnierza, po prawej 

stronie głównej alei znajduje się mogiła 

ułana z 3 pułku ułanów „Dzieci Warsza-

wy” zmarłego z ran odniesionych pod 

Białymstokiem. Na emaliowanej tablicz-

ce widnieje wyblakły napis:

„Ś.P. STANISŁAW LEON ROZMA-

NITH / Ułan 3-go pułku WP / Wolon-

tarjusz / Obywatel z. Ziemi Mińskiej / 

Ukochany syn Maryi z Borsuków i Aleksandra Rozmanithów / Zm. z ran otrzy-

manych pod Białymstokiem / mając lat 22. 1918 r. 13-go grudnia”.

Leon Starybrat

Urodził się w 1895 roku. Był plutonowym 

w 59 pułku piechoty wielkopolskiej. Za udział 

w walkach o Niepodległość został odznaczony 

Krzyżem Virtuti Militari V Klasy. 23 lipca 1920 

roku zginął podczas potyczki z Sowietami. Ma 

swój grób na cmentarzu w Łapach.

Ignacy Perkowski

Urodził się w 1893 roku. Był synem Romualda 

i Pauliny z Gąsowskich. Walczył jako oficer w szere-

gach białostockiego 42 pułku piechoty. Był uczest-

nikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Na 

krótko objął komendanturę węzła kolejowego PKP 

w Grodnie. W okresie międzywojennym mieszkał 

w Łapach. Pracował w miejscowych warsztatach 

kolejowych, zarazem pełniąc funkcję Komendanta 

Związku Rezerwistów. W styczniu 1944 roku zo-

stał aresztowany przez Gestapo. Zmarł 2 stycznia 

1945 roku w podobozie Ellrich obozu koncentra-

cyjnego Buchenwald-Dora-Mittelbau. 

Ignacy Perkowski
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Leonard Babiński 

Urodził się w 1902 roku w Wandpolu na Lubelszczyźnie. Jego ojciec był 

zarządcą majątku w Żabińcu. Leonard był żołnierzem I Korpusu gen. Dowbór 

Muśnickiego w Rosji. Przybył do Łap w 1920 roku i został nauczycielem zajęć 

technicznych. Ożenił się z Marią Wolff, która była nauczycielką w miejscowej 

szkole kolejowej.

12 grudnia 1920 roku założył pierwszą drużynę harcerską w naszym mieście. 

Jej patronem został Romuald Traugutt. Harcerskie mundury założyło 32 dru-

hów. W 1936 roku Babińscy przenieśli się do Dąbrowy Wielkiej. Do 1939 roku 

Leonard był kierownikiem szkoły w tej miejscowości. W czasie wojny należał do 

AK. W 1945 roku rodzina wyjechała do Kalisza. Leonard Babiński zmarł w 1976 

roku w Kaliszu i tam został pochowany.

Wacław Jamiołkowski

Urodził się w 1898 roku w Jamiołkach Godziebach w gminie Sokoły. Jego 

przodkowie należeli do założycieli tej osady. Był synem Rozalii i Wojciecha Ja-

miołkowskich. – Kiedy byłam dzieckiem – wspomina Alina Dąbrowska, córka 

Wacława – w domu spędzałam tylko wakacje. Mieszkamy dość daleko od więk-

szych miejscowości, więc podczas nauki najczęściej byłam zakwaterowana w in-

ternatach. Gospodarstwo rodziców było dość duże, więc roboty było wiele. Na 

Leonard Babiński – siedzi w środku.
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dodatek, wszystkie ciekawe dokumenty, fotografie i medale były pochowane. 

Takie to były czasy. Mój ojciec zmarł w 1954 roku. Mama dopiero po wielu 

latach zaczęła nieco wspominać. Zobaczyłam blaszane pudełko, gdy byłam na 

tyle dorosła, że wiedziałam, iż o rodzinnych pamiątkach nie powinnam nikomu 

opowiadać. W pudełku znajdowały się stare fotografie i Krzyż Walecznych ze 

wstęgą. Mój tata uczył się w szkole rolniczej koło Warszawy, a następnie w po-

bliskim Krzyżewie. Przerwał naukę i, jako ochotnik, zgłosił się do polskiego 

wojska. Dowiedziałam się także, że tata był ranny w głowę. Było to w trakcie 

walk z Sowietami o Wilno. Sanitariuszki położyły go na noszach i niosły wzdłuż 

brzegu rzeki Wilii. Nagle jedna z nich poślizgnęła się. Było o krok od jeszcze 

większej tragedii, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie – kończy swą opo-

wieść córka Wacława Jamiołkowskiego. 

W domowym archiwum zachował się dokument potwierdzający prawo do 

noszenia Krzyża Walecznych z Okuciami przez kanoniera Wacława Jamiołkow-

skiego, z podpisem dowództwa Dywizji Górskiej. Widnieje na nim data 11 sierp-

nia 1921 roku. Leży na XIX-wiecznym dyplomie potwierdzenia szlachectwa. 

Cenne to rodzinne pamiątki…

Pamiątki rodzinne Aliny Dąbrowskiej.
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Zygmunt August Wojtowicki

Urodził się 22 marca 1901 roku w Uhnowie koło 

Przemyśla. W 1920 roku, będąc już nauczycielem, zgło-

sił się jako ochotnik do wojska. Walczył na froncie kijow-

skim, a potem na przedpolach naszej stolicy. Do Piet-

kowa trafił z Kuczyna położonego w gminie Klukowo. 

Rodzice i dzieci, wszyscy byli pod wrażeniem sylwetki 

nowego nauczyciela: wysoki, z pozoru surowy, znał bie-

gle kilka języków obcych, był świetnym plastykiem, ale 

przede wszystkim wybitnym pedagogiem. W 1939 roku, 

wraz ze swoim uczniem Janem Ofmanem, kierownik 

Zygmunt A. Wojtowicki ukrył sztandar ufundowany 

szkole w 1928 roku. W 1971 roku ów sztandar prze-

kazał panu Janowi Ofmanowi, aby strzegł go jak oka 

w głowie, w oczekiwaniu na nadejście lepszych czasów. Zygmunt A. Wojtowicki 

zmarł 5 lutego 1971 roku. Do szkoły sztandar powrócił w 1988 roku. 

Ze wspomnień:

August Wojtowicki był nie tylko dydaktykiem. Można śmiało rzec: był także 

doskonały w sferze wychowania. Choć jego metody dziś uznano by za naganne, 

po prostu potrafił sprać niesfornym tyłek. I to zarówno opornym w zdobywaniu 

wiedzy, jak i tym sprawiającym kłopoty wychowawcze. Dla tych, którzy wykazy-

wali się pracowitością i talentami, organizował wycieczki. Dla dzieci wiejskich 

były to wyprawy prawie na kraniec świata. Pierwszą, już w 1932 roku, kie-

rownik szkoły August Wojtowicki zorganizował do stolicy, do Warszawy. Potem 

były następne. W szkolnej kronice tuż przed wakacjami 1934 roku August Woj-

towicki zanotował: „W ciągu całego roku szkolnego dzieci starszych oddziałów 

gromadziły zapobiegliwie Fundusz Wycieczkowy”, aby urządzić wycieczkę nad 

polskie morze i do Gdyni. Osiągnięto wreszcie 100 złotych. Kierownictwo szkoły 

przeprowadziło korespondencję z Dyrekcjami Kolejowemi, różnemi instytucjami 

w Gdyni, poczem przedstawiło dzieciom szczegółowy kosztorys takiej wycieczki.”

Wycieczki były nie tylko krajoznawcze, zawsze musiał być w nich moment 

patriotycznego wychowania. Kierownik wprowadzał w życie hasło „Poznaj swój 

kraj i pokochaj”. Dlatego też nie wyobrażał sobie, że dzieci z Pietkowa może 

zabraknąć w lipcu 1935 roku w Krakowie – wtedy cały naród sypał kopiec Józe-

fowi Piłsudskiemu i składał hołd Wielkiemu Marszałkowi.

W kronice szkoły pod datą 12 maja 1935 roku August Wojtowicki napisał: 

„…dzieci potem dowiedziały się o wystawieniu trumny ze zwłokami Marszałka 

w krypcie na Wawelu i o licznych wycieczkach udających się do Krakowa, by 

Zygmunt August Wojtowicki
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złożyć hołd i pomodlić się u trumny Wodza, a także wziąć udział w sypaniu 

kopca ku czci Marszałka na Słowińcu, zapragnęły również tam się udać. Taka 

wycieczka jednak wymagała zbyt dużego, jak na miejscowe ubóstwo, wydatku 

(…) Jednak wszystkie trudności zostały pokonane.”

– Wybuch wojny spowodował, że niektórzy ludzie musieli chować symbole 

państwowości polskiej, bo znalazły się one w niebezpieczeństwie – wspominał 

Jan Ofman z Pietkowa – Przechowaniem sztandaru szkolnego zajął się pan 

Wojtowicki, który wtajemniczył mnie i pokazał, gdzie ukrył tę relikwię. Powie-

dział wówczas: „Pamiętaj Janku, gdybym zginął, masz prawo ujawnić go do-

piero wówczas, gdy Polska będzie naprawdę wolna”. Wojna się skończyła, mój 

nauczyciel żył, ale sztandar nadal pozostał w ukryciu. W 1971 roku, tuż przed 

śmiercią, pan August przekazał mi sztandar po raz drugi i kazał czekać, aż 

Polska będzie wolna. No to czekałem, ale przekazałam sztandar nauczycielowi 

Mieczysławowi Gołaszewskiemu. 11 listopada, w 70-tą rocznicę odzyskania nie-

podległości zorganizowano w szkole apel, zaproszono również i mnie. Uroczyście 

wprowadzono szkolny sztandar i pokazano ludziom. Wszyscy śpiewali „Boże, 

coś Polskę”. I płakali. A ja wiedziałem, że spełniłem swój obowiązek, zrobiłem 

to, o co mnie prosił mój nauczyciel.

Stanisław Maliszewski
W latach I wojny światowej należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości został żołnierzem 33 puł-
ku legionów. Uczestniczył w wojnie 1920 roku. 
W latach II wojny światowej należał do Armii 

Krajowej. Mieszkał w Łapach.

Józef Franckiewicz
Urodził się w 1900 roku. Mieszkał w Łapach. 

W 1919 roku zgłosił się jako ochotnik do wojska 
polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości pracował w łapskich warsztatach kolejowych.

Stanisław Maliszewski Józef Franckiewicz
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Bolesław Łapiński
i Feliks Jabłonowski

Niewiele wiemy o tej fotografii 

z 1919 roku, chociaż znane są nazwi-

ska tych dwóch żołnierzy. Bolesław 

Łapiński urodził się i mieszkał w Ła-

pach Dębowinie. Feliks Jabłonow-

ski urodził się i mieszkał w Łapach 

Szołajdach. Byli ochotnikami w woj-

nie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 

Feliks Jabłonowski zginął z rąk nie-

mieckich w 1944 roku. 

Henryk Gołubowski

Urodził się w 1904 roku. Pochodził z Nowowilejki, lecz życie związał z Ła-

pami. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej rodzina została zesłana na Sybir. 

W 1918 roku Henryk znalazł się w Wilnie, gdzie jako młody harcerz rozbrajał 

Niemców. W tej akcji brali także udział jego ojciec Jan oraz brat Wacław. W cza-

sie walk o Wilno w 1919 roku poległ Jan Gołubowski. Brat Henryka wziął udział 

w przejmowaniu z rąk niemieckich magazynów z bronią i amunicją artyleryjską 

w Nowowilejce. W 1920 roku, jako ochotnik, bronił Białegostoku. Jeszcze w tym 

samym roku jego pododdział został skierowany do wzmocnienia obrony twier-

dzy toruńskiej. Odbył także kurs żandarmerii w Grudziądzu. Właśnie wtedy 

został oddelegowany do ochrony rezydencji Józefa Piłsudskiego. W 1935 roku 

stanął przy grobie Matki Marszałka, w dniu, gdy spoczęło w nim Serce Syna. 

Swe zawodowe życie związał z warsztatami kolejowymi w Łapach. W 1939 roku 

został zmobilizowany jako maszynista. Na trasie Białystok – Wołkowysk prowa-

dzony przez niego wojskowy transport kolejowy zbombardowało niemieckie lot-

nictwo. Henryk Gołubowski został ranny. Podczas okupacji mieszkał w Łapach 

Osse. W 1988 roku pan Henryk był gościem honorowym pamiętnych obchodów 

Święta Niepodległości w LO. W 1991 roku otrzymał medal Za Udział w Wojnie 

1920 roku.

Bolesław Łapiński i Feliks Jabłonowski
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Franciszek i Władysław Kosiccy

Franciszek urodził się w 1896 roku w Poświętnem. Jego rodzicami byli Józef, 

organista w Poświętnem, i Apolonia z Gołębiewskich. Ojciec zmarł w 1901 roku. 

Franciszek miał wówczas 5 lat. Matka Apolonia sprzedała majątek w Krajewie 

Białym wkrótce po śmierci swego męża. Pieniądze posłużyły na zakup miesz-

kania w Łapach. Dom ten stoi do dzisiaj przy obecnej ul. Głównej 39. Mat-

ka zapewne chciała dać swoim 

dzieciom łatwiejszy dostęp do 

nauki, ale też i pracy. W 1903 

roku Franciszek rozpoczął na-

ukę w szkole rosyjskiej w Ła-

pach. Ukończył 4 klasy. Później 

sam się dokształcał. Wkrótce 

podjął pracę w warsztatach ko-

lejowych jako ślusarz. Gdy wy-

buchła I wojna światowa, Fran-

ciszek był już pełnoprawnym 

kolejarzem. W 1915 roku Rosja-

nie ewakuowali łapskie DEPO 

wraz z jego załogą. Franciszek 

i jego brat Władysław znaleźli 

się w rosyjskim Pskowie – po-

nad 700 km od Łap. Pracował 

tam jako kolejarz. Po wybuchu 

rewolucji w Rosji zapanował 

głód. Bracia Kosiccy postano-

wili przedostać się w rodzinne 

strony. W połowie 1918 roku 

byli już w Łapach. Na ich widok 

najmłodsza siostra Bronisława 

wykrzyknęła: „To nie nasze !!! chłopaki – tak byli wychudzeni i wycieńczeni. 

Franciszek od razu zaangażował się w budowę kościoła w Łapach. Brał udział 

zarówno w rozbiórce cerkwi łapskiej, jak i transporcie pozyskanej cegły na plac 

budowy. W 1919 roku, wraz z bratem, zgłosił się na ochotnika do wojska. Młodzi 

Kosiccy trafili prawdopodobnie do Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Franciszek 

został łącznościowcem. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 

Chrześniak Franciszka Kosickiego, Antoni Malecki, wspominał, że bracia często 

 Bracia Franciszek (siedzi) i Władysław Kosiccy
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odwiedzali siostrę Helenę na Bocianach, ubrani w mundury wojskowe. O wojnie 

w 1920 roku wspominał, że ojciec chrzestny bił bolszewików. 

Franciszek w białostockim 42 pułku piechoty dosłużył się stopnia plutono-

wego. W 1921 roku został zdemobilizowany. Po powrocie do Łap zaangażował 

się w akcję założenia Kasy Stefczyka. Przez pewien czas pełnił tam funkcję 

skarbnika. Potem skarbnikiem został jego brat Władysław. W 1928 roku Fran-

ciszek zawarł związek małżeński z Janiną Łapińską. W czasie II wojny świato-

wej, jak i po jej zakończeniu, pracował w miejscowych warsztatach kolejowych. 

Władysław Kosicki w latach II Rzeczpospolitej mieszkał w Łapach. Praco-

wał w Warsztatach Kolejowych jako kancelista. Po wojnie zatrudnił się w Cen-

tralnym Biurze Rozdzielczym.

W rodzinnym archiwum zachowały się nieliczne pamiątki: Fotografia – 

z kolegami w Pskowie, List Ochronny Najdostojniejszej Rady Regencyjnej Kró-

lestwa Polskiego, bilet członkowski Związku Ewakuowanych Kolejarzy, doku-

ment – Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Wilno 1928, zdjęcie 

– Wmurowanie kamienia węgielnego pod Kasę Stefczyka, zdjęcie – Zarządu 

Kasy Stefczyka, legitymacja – F. Kosicki Starszy inżynier kontroli

Opracował Stanisław Kosicki na podstawie kroniki rodzinnej prowadzonej 

przez Eugeniusza Kosickiego (obaj synowie Franciszka). 

Marceli Dąbkowski

Pochodził z ziemi łomżyńskiej, ale 

przez wiele lat mieszkał w Łapach Osse. 

W czasie I wojny światowej należał do Pol-

skiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 

1918 roku brał udział w akcji rozbrajania 

Niemców w Łomży i Kolnie. Był żołnierzem 

33 pułku piechoty legionów. Przeszedł z tą 

formacją wojskową jej cały szlak bojowy. 

Brał udział w bitwie warszawskiej 1920 

roku. Został odznaczony Medalem Nie-

podległości oraz medalem Polska Swemu 

Obrońcy. Pracował w łapskich warsztatach 

kolejowych. W latach II wojny światowej 

należał do Armii Krajowej. W 1988 roku 

był uczestnikiem uroczystości 70-lecia Nie-

podległości w LO w Łapach.

Marceli Dąbkowski
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Stanisław Kulesza

W 1919 roku brał udział w walkach o Wil-

no, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 roku. 

Władysław Litwińczuk 

Urodził się 5 listo-

pada 1901 roku. Ojciec 

Konstanty pracował 

początkowo w Surażu 

jako nauczyciel. Potem 

przeniósł się do magi-

stratu. Matka Leoka-

dia prowadziła dom 

i zajmowała się wychowaniem dzieci. Władysław ukoń-

czył tylko cztery klasy szkoły powszechnej. Takie były 

wówczas czasy. W 1920 roku poszedł na wojnę polsko- 

bolszewicką, walcząc w szeregach 10 pułku ułanów li-

tewskich. W 1926 roku założył rodzinę. Jego żoną zo-

stała Wiktoria z domu Chomicka. Niedługo cieszył się 

szczęściem rodzinnym. Zaledwie osiem lat po ślubie zmarła żona. 

W 1936 roku, podczas prac polowych na uroczysku Zapopławskie, Włady-

sław natrafił przypadkowo na kamienne narzędzia. Zabytki pokazał nauczy-

cielowi Aleksandrowi Stafińskiemu. Władysław wstydził się nieco swojego bra-

ku wiedzy. Zaczął więc w chwilach wolnych chłonąć wiedzę z książek. A był 

przecież zwykłym – niezwykłym rolnikiem. Jego poszukiwania śladów historii 

przerwane zostały we wrześniu 1939 roku. Został zmobilizowany do 3 pułku sa-

perów w Wilnie. W trakcie walk dostał się do niemieckiej niewoli. Do rodzinnego 

miasta powrócił dopiero w 1943 roku. Jego dom był spalony. W tym samym roku 

ożenił się ponownie. Tym razem z Julią z domu Zubowską. I wrócił do zbierac-

twa pamiątek przeszłości ukrytych w ziemi. Jego kolekcja zbiorów powiększała 

się, tak że w końcu powstało w Surażu największe na Podlasiu prywatne mu-

zeum. Pan Władysław zmarł w 1992 roku. 

Opowiedział Wiktor Litwińczuk z Suraża – syn Władysława.

Stanisław Kulesza

Władysław Litwińczuk
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Michał Kiełsa

Ułana z 10 Pułku Ułanów Litewskich wspomina jego syn, Mieczysław Kiełsa.

– Tata zajmował się gospodarstwem. Jednak znajdował czas i opowiadał 

nam, że został ranny, gdy front cofał się pod Warszawę. Była to poważna spra-

wa: miał złamaną nogę, którą lekarze chcieli amputować. Jednak tata się na to 

nie zgodził. I dobrze, bo wyzdrowiał i miał sprawną nogę. 

Był patriotą. Gdy wojskowi nawoływali, że trzeba walczyć o Polskę, to do 

niego trafiło i poszedł... I szli tacy zapaleńcy, zupełnie, jak kiedyś na powsta-

nia. Była okazja do tego, aby odzyskać wolność. I oni wiedzieli, że nie można jej 

zmarnować. Na początku nie mieli prawie nic. Zbierali, gdzie się dało wyposaże-

nie: broń, mundury. Śpiewał wojenne piosenki, które znam do dzisiaj. 

Pamiętam, jak opowiadał, co Sowieci robili naszym ułanom w niewoli – mie-

li jedną metodę, w której szczególnie się lubowali. Otóż wycinali ułanom lampa-

sy ze spodni, razem ze skórą. Polacy nie pastwili się tak nad żołnierzami z Rosji.

Kiedyś wraz z kolegami ułanami wyruszył na zwiad. Trzeba było przeprawić 

się przez zamarznięte jezioro. Lód jednak pękł i tata razem ze swoim koniem 

znalazł się w wodzie. Na szczęście udało się ich wyciągnąć. Trafili w wiosce na 

Polaków, którzy powiedzieli im, że w okolicy nie ma Sowietów. 

Ułani mieli specyficzną technikę zwiadowczą wsi: wjeżdżali do wsi i rap-

townie zawracali konie do tyłu, tak jakby zauważali gdzieś Sowietów. Powta-

rzali ten manewr po kilka razy. Jeśli pojawiły się strzały, to było już jasne, że 

Rosjanie tam są. Jeśli po kilku próbach nie było strzału, to jasne, że żadnych 

żołnierzy tam nie było. Tata często wspominał jednego z dowódców, który jeź-

Z albumu Michała Kiełsy.
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dził z nim na zwiad. Miał wysokiego 

konia, sam był niewielki. Zawsze py-

tał – Kto ze mną jedzie na zwiady? 

Zgłaszało się kilku ochotników. On 

jechał na czele, nieraz sięgnęły go 

kule, dziurawiąc jego wielki płaszcz. 

A on za każdym razem wracał z tych 

wypraw cało. Nasi ułani byli mi-

strzami jazdy konnej. Czego oni nie 

umieli podczas jazdy zrobić! 

Innym razem, gdy pojechali na 

zwiad, zginął jeden z taty kolegów. 

Zagapił się, nie zdążył uciec przed 

Sowietami... Trzeba było być bardzo 

ostrożnym na zwiadach. Tata mówił, 

że wielu z ułanów ginęło. Byli zastę-

powani innymi, ale cały czas słyszał 

o czyjejś śmierci.

Gdy tata wrócił do domu, został 

wydany dekret, że wszyscy ochotni-

cy mieli otrzymywać ziemię lub do-

stać koncesję na sklep. Tata wybrał koncesję. Miał sklep w Łapach i u siebie 

w domu. I z tego się utrzymywał. Kupił też od hrabiny w Pietkowie ziemię i go-

spodarzył. 

Tata żył 84 lata, do końca życia miał sprawny umysł, wspominał wojnę... 

Uczył nas historii, patriotyzmu. Zmarł 24 lipca 1983 roku.

Wypis z książeczki wojskowej:
Michał Kiełsa urodził się 

19 września 1898 roku w Pietko-

wie. W 1919 roku, jako ochotnik, 

został wcielony do 10 pułku ułanów. 

Punkt werbunkowy znajdował się 

w Ostrówku. Brał udział w bitwach 

pod Nowogródkiem, Słonimiem, Ka-

mieniem. W lipcu 1921 roku został 

zdemobilizowany i powrócił do ro-

dzinnego Pietkowa.
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Jan Kowalczyk

Starszy ułan. W latach I wojny światowej trafił 

w głąb Rosji. W Bobrujsku zaciągnął się do Korpusu Pol-

skiego gen. Józefa Dowbór Muśnickiego. W 1918 roku 

znalazł się w 10 pułku ułanów, gdzie dowódcą plutonu 

był por. Henryk Dobrzański. Już po zakończeniu walk o 

niepodległość Polski ukończył Oficerską Szkołę Kawalerii 

w Grudziądzu. Służbę wojskową zakończył w 1928 roku, 

lecz z mundurem się nie rozstał. Został policjantem w Ła-

pach. Zmobilizowany do wojska w sierpniu 1939 roku po-

nownie trafił pod komendę legendarnego mjra. Henryka 

Dobrzańskiego ps. Hubal. W latach okupacji sowieckiej ukrywał się. Jednak 

NKWD aresztowało i deportowało na Sybir jego rodzinę. Do Łap powrócił je-

sienią 1941 roku. Został żołnierzem Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, 

w stopniu starszego wachmistrza. Po wojnie zatrudnił się w warsztatach kolejo-

wych jako spawacz. Mieszkał w Łapach.

Teofil Markowski

Pochodził z gminy Sokoły. W 1920 

roku, wraz z bratem Andrzejem, za-

ciągnął się do wojska. Walczył w woj-

nie polsko-bolszewickiej. Brał udział 

w walkach na przedpolach Warszawy 

i bitwie niemeńskiej.

Z archiwum Wioletty Szymborskiej.

Jan Kowalczyk
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Stanisław Kurek

W latach I wojny światowej należał do Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej. Brał udział w rozbrajaniu Niemców 

w Warszawie. W 1918 roku wstąpił do wojska polskiego. 

W 1920 roku walczył w bitwie warszawskiej. Po zakończe-

niu walk zamieszkał w Łapach Osse.W 1939 roku areszto-

wany przez NKWD i wywieziony do Brześcia Litewskiego. 

Jego dalsze losy są nieznane.

Stanisław Olizar

Urodził sie 4 sierpnia 1897 roku w małopolskim majątku Zahadka (Strze-

milcze) w powiecie Brody. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1912 roz-

począł studia wojskowe w Akademii Theresiańskiej koło Wiednia. W grudniu 

1915 roku przerwał studia i został wysłany na front. Już w następnym roku 

wstąpił do 2 pułku Legionów Polskich. Tam ukończył szkołę podoficerską. Wziął 

udział w ciężkich walkach na Wołyniu w roku 1916. 

Po rozwiązaniu Legionów wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego.

– Pod hasłem zajęcia obsza-

rów na wschodzie porucznik Ja-

kubski zbiera swój szwadron, li-

czący w tym czasie 80 żołnierzy 

i 50 koni i wyrusza w kierunku 

Białegostoku – wspominał w 1929 

roku rotmistrz Henryk Buszyń-

ski. – Na miejsce postoju wybra-

no majątek Pietkowo. Tworzącej 

się formacji wojskowej nadano 

nazwę Białostocki Oddział Jaz-

dy. W grudniu 1918 roku, roz-

kazem Naczelnego Dowództwa, 

pułkownik Władysław Obuch

-Woszczatyński, były dowódca 

dywizjonu ułanów polskich w ar-

mii rosyjskiej, otrzymał zadanie 

utworzenia 12 pułku jazdy przy 

Dywizji Litewsko-Białoruskiej. 

Oddział porucznika Jakubskiego 

Stanisław Kurek

Stanisław Olizar
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stacjonujący w Pietkowie został podporządkowany pułkownikowi Obuch-Wosz-

czatyńskiemu.

Z Warszawy przybywają do pietkowskiego majątku hrabiny Elżbiety Ko-

mar-Krasickiej rotmistrzowie: Stanisław Jałowiecki i Jerzy Jastrzębski oraz 

podporucznicy Stefan Chomicz, Jerzy Staniszewski i Henryk Więckowski. Przy-

był także Stanisław Olizar, którego późniejsze dzieje związały właśnie z Pietko-

wem. Miał wówczas stopień podchorążego.

Podchorąży Stanisław Olizar wyruszył z Pietkowa na wojnę bolszewicką już 

14 lutego 1919 roku. Tego dnia wydzielono z pułku szwadron zbiorowy – 120 

ludzi oraz 80 koni i, jak wspomina rotmistrz Buszyński: „Zawagonowano go na 

stacji Łapy, skąd przez Białystok, w dniu 16 lutego przybyli do Wołkowyska”. 

Kolejno za nimi wyruszały z Pietkowa inne szwadrony – 1 i 2. Od razu szły do 

boju.

– Porucznik Wielowiejski nocnym marszem przeprowadził swój szwadron 

na tyły sowieckie i na karkach cofającego się wroga zajął przeprawy przez 

Serwecz w Koreliczach – wspomina rotmistrz Buszyński. – W akcji tej na wy-

różnienie zasłużyły działania patrolu pod dowództwem podchorążego Olizara. 

Otrzymał wówczas awans na podporucznika. W 1920 roku wziął udział w bitwie 

niemeńskiej. 24 września 1920 roku w szarży pod Porzeczem z pięcioma ułana-

mi ze swojego patrolu zmusił duży pododdział kozaków do odwrotu. Utrzymał 

też w rękach polskich pobliską stację kolejową. Za ten czyn bojowy otrzymał 

Krzyż Walecznych. 

Karierę wojskową kończy jako 

p.o adiutanta 2 Brygady Jazdy.

Za zasługi wojenne został od-

znaczony Krzyżem Niepodległości 

oraz Krzyżem Walecznych.

Ten żołnierz zmarł w Szpitalu 

Wojskowym Ujazdowskim w War-

szawie 30 lipca 1926 roku. Został 

pochowany zgodnie z ceremonia-

łem wojskowym. Trumna znajdo-

wała się na lawecie zaprzężonej 

w kare konie, za nią koń bez jeźdź-

ca… Na koniec zagrała mu trąbka 

na cmentarzu.

Relację oraz fotografie prze-

kazał Zbigniew Grzegorz Lassota 

z Chicago.
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Zofia Olizar

Z domu hrabina Ożarowska. Uro-

dziła się 15 maja 1869 roku, zmarła 

w styczniu 1940 roku. Została pocho-

wana w grobie rodzinnym Lassotów 

w Kamionce Strumiłowej koło Lwowa, 

dzisiaj Kamionka Buskaja. Natomiast 

obelisk upamiętniający Zofię Olizar 

znajduje się na cmentarzu w Pietkowie. 

Jej wolą, zapisaną w testamencie, było 

spoczęcie obok syna. 

Była porucznikiem Wojska Pol-

skiego. Jeszcze przed wybuchem wojny 

światowej ukończyła kurs sanitariu-

szek uprawniający do „Pielęgnowania 

w szpitalach wojskowych i Zakładach 

Krajowego Galicyjskiego Stowarzy-

szenia Czerwonego Krzyża”. Walczyła 

w obronie Lwowa w 1918 roku, a także 

w 1919. W czasie nawały bolszewickiej pracowała w pociągu sanitarnym (jed-

nym z 5) obsługującym rannych podczas walk na Kresach Wschodnich. 

Została wyróżniona Odznaką Honorową „Orlęta”, Krzyżem Orlęta Obroń-

com Kresów Wschodnich, Krzyżem Niepodległości, Złotą Odznaką Honorową za 

Zasługi dla Czerwonego Krzyża. 

Relację oraz fotografie przekazał Zbigniew Grzegorz Lassota z Chicago.

Na cmentarzu w Pietkowie.
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Bronisław Zarzecki

Urodził się 31 grudnia 1900 roku w powiecie biel-

skim. W Łomży ukończył kurs telegrafistów kolejowych. 

W latach I wojny światowej należał do POW. Zaciągnął 

się do wojska jako ochotnik. Został łącznościowcem. 

Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 

Po zakończeniu walk powrócił do Łap. W okresie między-

wojennym był współorganizatorem i prezesem Towarzy-

stwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Łapach, a także zastęp-

cą zawiadowcy stacji PKP w tym mieście. W 1939 roku 

został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu 

w Białymstoku. Trafił później do łagru w syberyjskim 

Kotłasie. Jego żonę Annę, a także dzieci: Jana, Teresę 

i Zofię deportowano na Syberię. W 1942 roku Bronisław 

Zarzecki zgłosił się do wojska polskiego powstającego na terytorium Związku 

Sowieckiego. Dowiedział się też, że do armii gen. Władysława Andersa zacią-

gnął się jego 17-letni syn Jan. Tymczasem chłopiec zachorował na tyfus i tra-

fił do szpitala. Ojciec próbował go odnaleźć. Prawdopodobnie został wówczas 

ponownie aresztowany. Jego syn, po odzyskaniu zdrowia, trafił do II Korpusu 

i przeszedł cały szlak bojowy tej słynnej formacji wojskowej. Po wojnie osiedlił 

się w Anglii. Anna Zarzecka, wraz z dwiema córkami, w 1945 roku szczęśliwie 

powróciła do kraju. O losach Bronisława Zarzeckiego rodzina dowiedziała się 

dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku. Jego nazwisko znajduje się na li-

ście zamordowanych przez NKWD w Kuropatach. Wśród nielicznych pamiątek, 

które zachowały się w rodzinnym archiwum, jest kilka fotografii Bronisława 

Zarzeckiego, a także legitymacja poświadczająca przynależność do Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej…

O stryju opowiedział Bogdan Zarzecki z Łap.

Ksiądz Adolf Kruszewski

Ks. Adolf Pius Kruszewski urodził się w Perkach 

Bujenkach, w parafii Sokoły, dnia 5 maja 1876 roku. 

Jego rodzicami byli Józef i Karolina z Targońskich. 

Został wyświęcony na kapłana w dniu 27 listopada 

1899 roku. W 1905 roku wyjechał na misje do dale-

kiej Brazylii. W latach I wojny światowej w rodzin-

nej wsi postawił pokaźną kapliczkę jako wotum za 

Bronisław Zarzecki

Ksiądz Adolf Kruszewski
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uratowanie miejscowości od pożogi wojennej. W 1917 roku trafił do Łap. „Nowy 

duszpasterz znany z głębokiej pobożności pracuje gorliwie w kościele i poświęca 

się całkowicie dziełu miłosierdzia. Podczas kilku lat trwającej wojny wiele osób 

i rodzin w Łapach pozostało bez środków do życia. Ks. proboszcz zbiera ofiary 

w naturze, rozdaje to potrzebującym i dzieli się z nimi ostatnim kawałkiem 

chleba. Był ojcem i opiekunem ubogich i potrzebujących wsparcia. W czasach, 

gdy w Łapach działał szpital wojskowy, proboszcz Kruszewski był jego kapela-

nem. Niósł chorym lub rannym żołnierzom kapłańskie pocieszenia, udzielał też 

sakramentów świętych…” Zmarł w 1970 roku. 

Ks. Henryk Bagiński, Kronika parafii Łapy, 2005.

Józef Grabowski

Urodził się w 1898 roku w Raciborach Nowych, w gminie Piekuty, w powiecie 

wysokomazowieckim. Obecnie wieś należy do gminy Sokoły. Jego rodzicami byli 

Adolf i Antonina z Łapińskich. W zachowanym dokumencie tożsamości w rubry-

ce wykształcenie urzędnik wpisał: domowe. Do wojska został wcielony w 1919 

roku do 1 pułku legionów, według listy poborowej 771. W lutym 1919 roku wal-

czył na froncie litewskim. Już 

w marcu tego samego roku 

trafił do 5 pułku legionów. 

Z pułkiem, w 1 szwadronie 

taborów, przeszedł cały szlak 

bojowy. Brał udział w wojnie 

polsko-bolszewickiej 1920 

roku. 19 sierpnia 1921 roku 

został oddelegowany do do-

wództwa 1 pułku legionów. 

29 sierpnia 1921 roku został 

bezterminowo zwolniony ze 

służby wojskowej. I powrócił 

do rodzinnej wsi. W latach 

20-tych ubiegłego wieku był 

kilkakrotnie powoływany do 

ćwiczeń w szeregach 3 Dywi-

zjonu Taborów.

Z archiwum Muzeum 

Szkolnego w I LO im. Adama 

Mickiewicza w Łapach
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Dominik Harasiuk 
 

Urodził się w 1896 roku. Był wachmistrzem 33 pułku legionów, a także 

4 pułku artylerii. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Miesz-

kał w Łapach przy ulicy Cichej. Pracował w warsztatach kolejowych. W latach 

II wojny światowej był żołnierzem w szeregach Armii Krajowej – dowódcą plu-

tonu i Komendantem Rejonu Łapy. Jego starszy syn Stanisław także należał do 

Armii Krajowej. Wachmistrz Dominik Harasiuk zmarł w 1964 roku w Łapach.

Relacja Mieczysława Francke z Łap.

Stanisław Hryc

Urodził się w 1892 roku w Jeńkach. Pod-

czas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku wal-

czył w szeregach 13 Dywizji Piechoty dowodzonej 

przez gen. Stanisława Hallera. W 1988 roku był 

uczestnikiem uroczystości odsłonięcia pamiątko-

wego obelisku przy gmachu LO w Łapach. 

Andrzej Łapiński

Do wojska polskiego został wcielony w 1919 roku. Był kawalerzystą w 12 puł-

ku ułanów podolskich, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Uczestniczył w woj-

nie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Mieszkał w Łapach. 

Stanisław Hryc

Koszary 12 pułku 
ułanów podolskich. 

Na ogrodzeniu 
Andrzej Łapiński.

Andrzej Łapiński
– w środku.
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Antoni Pogorzelski

Urodził się 1 października 1896 roku w Rosz-

kach Ziemakach w gminie Sokoły. Rodzicami byli 

Jakub i Anna ze Żmijewskich. Był starszym bra-

tem Stanisława, z którym zaciągnął się do 1 pułku 

ułanów krechowieckich. Przeszedł ze swoim puł-

kiem jego szlak bojowy. Był dobrym kawalerzystą. 

Po zakończeniu walk o granice odrodzonej Polski 

powrócił do rodzinnych Roszków Ziemaków. Zmarł 

w wieku 87 lat.

Stanisław Pogorzelski

Urodził się 1 października 1898 roku w Rosz-

kach Ziemakach w gminie Sokoły. Rodzicami byli 

Jakub i Anna ze Żmijewskich. Miał liczne rodzeń-

stwo: Annę, Antoniego, Jana, Józefa i Wacława. 

Wraz z bratem Antonim zgłosił się, jako ochotnik, 

do 1 pułku ułanów krechowieckich. Mundur woj-

skowy zdjął dopiero w 1930 roku. Jego bracia: Jan 

i Józef byli w okresie międzywojennym działa-

czami Stronnictwa Narodowego. Po zakończeniu 

II wojny światowej Stanisław był nękany przez 

śledczych z Urzędu Bezpieczeństwa. Kilkakrotnie 

był aresztowany i przesłuchiwany w Łomży. Jego 

zdrowie zostało zrujnowane. Zmarł w 1957 roku.

Jakub Pogorzelski

Był ojcem Stanisława. I najstarszym z trzech Pogorzelskich z Roszków Zie-

maków, którzy poszli walczyć o Polskę. Został zmobilizowany w 1920 roku. Na 

wojnę poszedł zabierając ze sobą gospodarskie konie. Poległ podczas ciężkich 

walk z Armią Czerwoną w okolicach Różana. – Leży tam w żołnierskiej zbioro-

wej mogile – tłumaczy pan Andrzej Pogorzelski – Jest tam również jego nazwi-

sko w parafialnych księgach metrykalnych.

Relacje o rodzinie przekazał Andrzej Pogorzelski. 

Antoni Pogorzelski

Stanisław Pogorzelski
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Bolesław Kuberski

Mieszkał i pracował w Łapach. Należał do Polskiej 

Organizacji Wojskowej. Brał udział w rozbrajaniu 

Niemców w Łapach, Sokołach i Wysokiem Mazowiec-

kiem. W 1918 roku, jako ochotnik, wstąpił do wojska 

polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Był uczestnikiem bitwy warszawskiej.

Kazimierz Kiełsa 

Pochodził z gminy Poświętne. Jako ochotnik zaciągnął się do wojska polskie-

go. W latach międzywojennych był członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec” 

w Łapach, a także współzałożycielem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Władysław Kamieński

Urodził się w Kamińskich Jaskach w 1896 roku w gminie Poświętne. Uczył 

się w szkole handlowej w Łomży. W 1920 roku służył w białostockim 10 pułku 

ułanów, w szwadronie karabinów maszynowych. W niepodległej Polsce był far-

maceutą. W latach 1931-1939 był wójtem gminy Poświętne. Jesienią 1939 roku 

został aresztowany przez NKWD, a następnie osadzony w więzieniu w Białym-

stoku. Dalsze jego losy są nieznane.

Bolesław Kuberski

Kazimierz Kiełsa – drugi z lewej.



55

Stanisław Grochowski

Mieszkał w Gąsówce Oleksin. Służył w szeregach 13 Dy-

wizji Piechoty dowodzonej przez gen. Stanisława Hallera. 

W trakcie walk o granice walczył w szeregach 45 pułku pie-

choty. Był uczestnikiem bojów z Sowietami pod Zamościem 

oraz Równem. Zmarł w latach 90-tych XX wieku. Sąsiedzi 

nazywali go „Hallerem”.

Relacja Bolesława Gąsowskiego z Łap Korczaków.

Teofil Kiełbasa 

Urodził się w 1901 roku w Helenowie na 

Lubelszczyźnie. W dobie walk o niepodległość 

Polski wstąpił, jako ochotnik, do wojska. Potem 

osiadł na Podlasiu. We wrześniu 1939 roku zo-

stał zmobilizowany do wojska. Dostał się do so-

wieckiej niewoli. – Nie został rozstrzelany – jak 

twierdzą jego bliscy – dzięki temu, że miał, jako 

szewc i rolnik spracowane ręce. W 1942 roku zo-

stał zwolniony z łagru i trafił do armii polskiej 

tworzonej na terytorium Związku Sowieckiego 

przez gen. Władysława Andersa. Został żołnie-

rzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich w 2 kom-

panii zaopatrzenia brygady. Walczył w Afryce 

Północnej, a także pod Monte Cassino i Bolo-

nią. Miał stopień sierżanta. W 1944 roku został odznaczony Krzyżem Zasługi 

z Mieczami. W 1947 roku ożenił się z Benitą Enricą Emmą Volta. W 1948 roku 

małżonkowie przyjechali do Polski i zamieszkali w Poświętnem. Teofil Kiełbasa 

zmarł w 1979 roku. 

Z pracy domowej Ewy Kiełbasy, absolwentki LO w Łapach w 1988 roku. 

Fotografię udostępnił Daniel Kiełbasa, wnuk Teofila.

Czterech rówieśników – ochotników

– W niedalekiej Gąsówce Oleksin – wspomina pan Bolesław Gąsowski, któ-

ry od lat pasjonuje się historią Małej Ojczyzny – mieszkał Stanisław Grochow-

ski, syn Jana. Pamiętam, że ludzie przezywali go Hallerem. A to dlatego, że 

służył pod komendą tego generała. Niestety, nic więcej nie wiem o tym człowie-

Stanisław Grochowski

Teofil Kiełbasa
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ku. Natomiast w naszych Łapach Korczakach mieszkał Apolinary Roszkowski, 

syn Stanisława i Katarzyny z Gąsowskich, urodzony 25 września 1899 roku. 

W 1918 roku zaciągnął się do powstającego w Pietkowie wojska polskiego. Wraz 

z nim mundur założył jego rówieśnik Romuald Kamiński z Kamińskich Wikto-

rów. Był synem Wojciecha i Józefy z Porowskich. W Łapach Korczakach uro-

dził się także Edward Łapiński, syn Feliksa i Anny z Gąsowskich. On również 

w 1918 roku miał 20 lat. Wiem, że był żołnierzem w czasie wojny polsko-bolsze-

wickiej. W 1939 roku został zmobilizowany do wojska. Trafił do niewoli sowiec-

kiej. Do rodzinnych Łap Korczaków powrócił w 1947 roku aż z dalekich Indii.

Relacja Bolesława Gąsowskiego z Łap Korczaków.

Piotr Dąbrowski

Z albumu Tadeusza Falkowskiego 
– Brzozowo Korabie
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Jan Drągowski

Urodził się 8 III 1902 roku w Marynkach 

w gminie Poświętne. Do wojska wstąpił ochot-

niczo w 1918  roku. Brał udział w wojnie polsko

-bolszewickiej. Został podoficerem zawodowym. 

W 1923 roku przydzielony do 42 pp. W 1925 roku, 

po awansie do stopnia kaprala, został mianowany 

żołnierzem nadterminowym. W 1929 roku awan-

sował na plutonowego zawodowego. W latach 

30-tych  ukończył kurs instruktora dla podofi-

cerów 18 Dywizji Piechoty. W 1938 roku został 

odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią 

Służbę. 22 VIII 1939 roku wyjechał ze swoim 

pułkiem na tzw. dyslokację. Brał czynny udział 

w wojnie polsko-niemieckiej, walcząc w okolicach 

rzeki Narwi. W okolicach Czerwonego Boru został 

ranny i dostał się do niewoli.  Do 1 września 1940 roku przebywał w obozowym 

szpitalu dla jeńców wojennych w Stablack.  Po wyleczeniu został skierowany do 

pracy w nadleśnictwie Jagiel. W maju 1941 roku trafił do Białegostoku i aż do 

tzw. wyzwolenia pracował w mleczarni. W lipcu 1944 roku został powołany do 

czynnej służby w Wojsku Polskim w stopniu sierżanta i skierowany do Gdań-

ska. Po wojnie pozostał w tym mieście w jednostce Wojsk Ochrony Pogranicza 

Nr 5034 i awansowany do stopnia porucznika. Był odznaczony Srebrnym Krzy-

żem Zasługi i Odznaką Grunwaldzką, a w 1947 roku otrzymał Medal Zwycię-

stwa i Wolności. 29 VIII 1950 roku, rozkazem nr 538, został przeniesiony do 

rezerwy bez podania przyczyny i prawa do emerytury. Podjął pracę w Stoczni 

Gdańskiej w charakterze pracownika umysłowego. Zmarł w 1966 roku. 

Stefan Łapiński

Urodził się w 1902 roku w Płonce Strumiance. 

Był kawalerzystą. Brał udział w wojnie polsko-bol-

szewickiej 1920 roku. Dosłużył się stopnia kapra-

la. Po powrocie do rodzinnej miejscowości zajął się 

szewstwem. Ożenił się z Władysławą z Roszkow-

skich, z którą doczekał się 2 córek i 6 synów. Zmarł 

16 marca 1988 roku. Jego grób znajduje się na 

cmentarzu parafialnym w Płonce Kościelnej.

Jan Drągowski

Stefan Łapiński
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Józef Włostowski

Urodził się i mieszkał w Sokołach. Służył w legio-

nach jako sanitariusz. Po zakończeniu walk o kształt 

granic i zatrzymaniu nawały bolszewickiej powrócił do 

Sokół. W latach 30-tych pełnił funkcję burmistrza tego 

miasteczka. 

Stanisław Wojciechowski

Urodził się i mieszkał w Łapach. Był żołnierzem 

2 pułku saperów kaniowskich. Został ranny podczas walk 

toczonych na Wołyniu. Po powrocie do zdrowia został pod-

oficerem kwaterunkowym w macierzystym pułku. Brał 

udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W okresie 

międzywojennym był aktywnym działaczem politycznym, 

prezesem Niezależnej Partii Chłopskiej w Łapach. 

Relacja Bogdana Zarzeckiego z Łap.

Jan Porowski

Urodził się i mieszkał w Łapach. Był żołnierzem 

1 pułku legionów. Brał udział w wojnie polsko-bolsze-

wickiej 1920 roku. W latach okupacji hitlerowskiej 

należał do Armii Krajowej.

Wincenty Jamiołkowski 

Urodził się w 1902 roku w Jamiołkach Piotro-

więtach. Uczył się w rosyjskiej szkole powszechnej 

w Sokołach. W 1919 roku Wincenty zgłosił się, jako 

ochotnik do wojska polskiego. Brał udział w wojnie 

polsko-bolszewickiej. Po wojnie powrócił do rodzinnej 

wsi Jamiołki Piotrowięta i przez 20 lat był jej sołty-

sem. W czasie okupacji hitlerowskiej został, wraz z bratem Wacławem, areszto-

wany. Jamiołkowscy trafili do więzienia w Łomży. Wacława Niemcy wywieźli do 

obozu w Mauthausen, Wincentego po długotrwałym śledztwie zwolnili do domu. 

Józef Włostowski – stoi.

Stanisław Wojciechowski

Jan Porowski
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        Andrzej Łapiński          Michał Łapiński

Zygmunt Szczepański

Urodził się w 1898 roku w Nowym Aleksandrowie koło Białegostoku. Był 

najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. W latach I wojny światowej należał do 

Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 roku wstąpił, jako ochotnik, do wojska 

polskiego. Brał udział w wyprawie kijowskiej 1920 roku, a następnie w walkach 

na przedpolach Warszawy. Już po wojnie dokończył naukę w szkole rolniczej 

w Krzyżewie. Za udział w walkach o niepodle-

głość Polski, jako osadnik wojskowy, otrzymał 

nadział ziemi w okolicach Zabłudowa. W 1939 

roku został ponownie zmobilizowany. W 1941 

roku został aresztowany przez NKWD i de-

portowany na Syberię. W 1943 roku trafił do 

armii tworzonej przez ppłk. Zygmunt Berlin-

ga. Udział w wojnie zakończył w Berlinie. Był 

odznaczony Krzyżem Walecznych oraz inny-

mi medalami bojowymi. 

Relację przekazała Urszula Szczepań-

ska, absolwentka LO w Łapach z 1991 roku, 

wnuczka Zygmunta Szczepańskiego.
Zygmunt Szczepański



60

Fryderyk Miller

Urodził się w 1881 roku w Staropolu, w powiecie rawskim. Był wyznania 

ewangelickiego. Od 1900 roku pracował jako maszynista kolejowy w służbie im-

perium rosyjskiego. Od 1915 roku był maszynistą kolei niemieckich. Po odzyska-

niu przez Polskę niepodległości pracował w Częstochowie, Wilnie, Starosielcach 

i Łapach. W trudnych dniach wojny polsko-bolszewickiej pan Fryderyk służył 

w 1 kompanii XI batalionu wojsk kolejowych w miejscowości Równe. Do służby cy-

wilnej powrócił w 1921 roku. 

Zachowała się legitymacja 

Fryderyka Millera z 1919 

roku poświadczająca jego 

przynależności do Bezpartyj-

nego Zawodowego Związku 

Kolejarzy Polskich. Należał 

również do Polskiego Towa-

rzystwa Demokratycznego 

Wzajemnej Pomocy. U schył-

ku lat dwudziestych uległ trzem kolejnym nieszczęśliwym wypadkom. Stracił 

wówczas palec prawej nogi, uszkodził palec wskazujący prawej ręki. 11 listopa-

da 1928 roku otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Brał 

też udział w akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej w Baciutach, która 

wydarzyła się 7 lipca 1931 roku. Pan Fryderyk został wówczas uderzony w gło-

wę żelaznym elementem wagonu. Od tego czasu cierpiał na silne bóle głowy 

i bezsenność.

Bolesław Łapiński

Urodził się i mieszkał w Łapach Szołajdach. 

Był ochotnikiem w 1919 roku. Został wcielony do 

białostockiego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Brał 

udział w walkach o kształt polskich granic od marca 

1919 roku do grudnia 1921 roku.

Bolesław Łapiński
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Bronisław Daniel Gierałtowski

– Niewiele wiem o swoim dziadku – tłumaczy pan Bogdan Gierałtowski – 

Nie znałem go, gdyż zmarł jeszcze przed wojną, w 1938 roku. 

W rejestrach kadry oficerskiej II RP, znajdujących się w białostockim Mu-

zeum Wojska, udało się znaleźć krótkie adnotacje dotyczące Bronisława D. Gie-

rałtowskiego. Urodził się 3 kwietnia 1897 roku. W 1923 roku figurował jako oficer 

instrukcyjny 84 pułku piechoty zarejestrowany w PKU Święciany. W 1928 roku 

został awansowany do stopnia kapitana i przeniesiony do 4 pułku strzelców 

podhalańskich. W 1933 otrzymał patent oficerski, potwierdzający jego awans 

na stopień kapitana ze starszeństwem od 1928 roku. W wykazie oficerów Woj-

ska Polskiego z 1939 roku nie ma już Bronisława D. Gierałtowskiego. Kapitan 

Gierałtowski miał majątek ziemski w powiecie wysokomazowieckim. Możliwe, 

że pracował przez pewien czas w miejscowym urzędzie powiatowym.

W archiwum rodzinnym Bogdana Gierałtowskiego zachowały się fotogra-

fie z albumu dziadka. Wszystkie są w doskonałym stanie. Cenne są fotografie 

rodzinne Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jednak wiele fotografii kryje 

zagadki z biografii dziadka pana Bogdana. Wiadomo, że Bronisław D. Gierał-

towski był poddanym cara. Tymczasem można go znaleźć na fotografii przedsta-

wiającej żołnierzy c.k. armii austriackiej. Są także fotografie legionowe, a także 

z dalszego przebiegu służby w wojsku. Pan Bogdan od dłuższego czasu uzupeł-

nia biografię swojego dziadka.– Nie jest to takie proste – tłumaczy wnuk – Nie-

wiele można znaleźć w archiwach wojskowych, niewiele też wiem z przekazów 

rodzinnych. Przecież dziadek zmarł zanim wybuchła wojna – dodaje.
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Z albumu kpt. Bronisława Daniela Gierałtowskiego 
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Uczestnicy walk 
o Niepodległość Polski w latach 1914-1921

Nietrudno było, nawet po 100 latach, w dość krótkim czasie zgromadzić bo-

gatą dokumentację, znaleźć ciekawe fotografie. Łatwo też było dotrzeć do wielu 

rodzin uczestników walk o naszą Niepodległość. Okazało się, że wiedza o na-

szych dziadkach i pradziadkach jest dość duża. Jednak jest całkiem długa lista 

nazwisk do których bardzo trudno cokolwiek dopisać. Podobnie jest z fotografia-

mi kawalerów w mundurach. Wiemy, że pochodzili z naszych stron.

Biały Apolinary – ochotnik, gmina Poświętne
Biały Stanisław – ochotnik, mieszkaniec Brzozowa Starego
Biały Mieczysław – ochotnik, gmina Poświętne
Gąsowski Aleksander – Grochy
Górski Józef – Brzozowo Antonie
Grabowski Mieczysław – ochotnik w 1919 r.
Grabowski Władysław – ochotnik w 1920 r., prezes ,,Strzelca”
Grodzki Józef – legionista
Harasiuk Stanisław – uczestnik wojny 1920 r.
Kiełsa Kazimierz – legionista, członek Związku Strzeleckiego „Strzelec”; współzałoży-
ciel Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
Kowalewski Stanisław – legionista
Kowalewski Stanisław – ochotnik
Kruszewski Dominik – ochotnik 1919 – 1920, Sokoły
Łapiński Aleksander – brat stryjeczny Nilskiego – ochotnik w 1919 r., służył w piecho-
cie, uczestnik bitwy warszawskiej; zamordowany przez NKWD
Łapiński Bolesław – legionista
Łapiński, Edward brat Mieczysława Łapińskiego – zginął w 1920 r. pod Równem
Łapiński Stanisław – żołnierz wojska polskiego
Łupiński Józef  – starszy brat Wincentego, ułana z Łupianki Starej
Malewski Józef – uczestnik wojny 1920 r.
Markowski Henryk – Hallerczyk
Milewski Józef – ochotnik, członek POW
Olendzki Adolf – ochotnik, Gąsówka Oleksin
Perkowski Franciszek – powstaniec śląski
Perkowski Henryk – żołnierz armii gen. Józefa Hallera
Piotrowski Franciszek – Łapy
Rodowicz Florian – żołnierz wojsk pancernych, ochotnik w 1920 r.
Roszkowski Władysław – Gąsówka Stara – wywiad, uczestnik bitwy warszawskiej 
w 1920 r.
Śliwowski Władysław – ochotnik, Brzozowo Muzyły
Święcicki Julian – ochotnik z Uhowa
Truskolaski Kazimierz – Płonka Kościelna 71
Werpachowski Jan – uczestnik wojny w 1920 r., walczył w szeregach 79. pułku piecho-
ty pod Słonimiem i Stołpcami; w 1991 otrzymał krzyż za udział w wojnie 1920 roku 
Wiśniewolski Apolinary – Poświętne, Armia gen. Józefa Hallera
Wiśniewolski Stanisław – ochotnik
Wojno Antoni – ochotnik
Wojno Marian – ochotnik w 1920 r., mieszkał w Łapach
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Weterani uhonorowani

Kapliczka w Łapach

Została zbudowana w 1921 roku. Jej fundatorem był Karol Szulc ze swoją 

rodziną. To wotum wdzięczności za ocalenie w latach zawieruchy wojennej i na-

wały bolszewickiej. Kolejna wojna nie oszczędziła Józefa Szulca, urodzonego 

w 1915 roku, który był wnukiem Karola. Tuż przed 1939 rokiem wstąpił do 

Seminarium Duchownego w Łomży. Wyświęcony został już w czasach okupacji 

niemieckiej. W 1943 roku Niemcy go aresztowali. Wraz z grupą innych kapła-

nów został rozstrzelany w Jeziorku koło Łom-

ży. Przez wiele lat kapliczka była miejscem 

modlitewnych spotkań łapskiej młodzieży. To 

przy tej kapliczce, jak napisała kiedyś pani 

Danuta Skibko, rozpoczęła się w Łapach dro-

ga do wolności. Wczesną jesienią 1981 roku 

tutaj zgromadzili się lokalni działacze NSSZ 

Solidarność, była też orkiestra dęta ZNTK 

i asysta wojskowa. Sprzed kapliczki ruszył 

w stronę miasta pochód z wielkim portretem 

Gen. Władysława Sikorskiego, aby ów gene-

rał stał się patronem głównej ulicy Łap. Już 

w XXI wieku kapliczka została nieco przesu-

nięta, ale też starannie odnowiona...

W 1991 roku władze samorządowe gminy Łapy uhonorowały pamiątkowymi dyplomami uczestników 
czynu niepodległościowego z lat 1914-1921. Na fotografii są: Bolesław Kostro, Kazimierz Raciborski, Julian 

Święcicki, Jan Werpachowski, Władysław Piotrowski, Stanisław Wojciechowski, Marceli Dąbkowski, 
Stanisław Grochowski, Henryk Gołubowski.
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