
Od redakcji 
100 lat temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli 

zaborczej. Tego dnia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego powierzyła Józefowi Piłsudskiemu 
władzę nad wojskiem. Żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej tu i ówdzie przeprowadzali 
rozbrajanie żołnierzy niemieckich. Ale nie wszystkie dawne tereny Polski przedrozbiorowej 
znalazły się od razu w rękach polskich. Znaczna część Białostocczyzny musiała czekać na nie-
podległość aż do następnego roku. Dopiero w dniu 19 lutego 1919 r. został zajęty przez wojsko 
polskie Białystok. 

Jak wyglądały Łapy w roku odzyskania niepodległości? Jak reagowali na tę wieść sami 
mieszkańcy? Niniejsze wydawnictwo choć w części ma za zadanie odpowiedzieć na to pytanie. 
Bo przecież w małej, podówczas już osadzie kolejarskiej, od listopada 1918 r. formowało się 
wojsko polskie – pododdziały Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Wacława Iwaszkiewicza. Ze-
wsząd przybywali polscy młodzi ochotnicy, w większości żołnierze służący w armiach państw 
zaborczych: niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej. Przybywali do Łap z różnych stron, zmęczeni 
trudem długiej wędrówki, ale pełni nadziei nowej służby już dla wolnej i odrodzonej Polski. 

Łapy, 11 listopada 2018 r.

ŻOŁNIERZ ŁAPSKI
Publikacja wydana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

Egzemplarz bezpłatny

Ulica Główna w Łapach, 1917 r.
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Wszystko rozegrało się na dworcu ko-
lejowym w Łapach. To on był central-
nym miejscem logistycznym dla two-
rzących się oddziałów nowej dywizji 
litewsko-białoruskiej. 

 
Pierwsza niepodległość 

W dniu 11 listopada 1918 r. na terenach 
byłej guberni łomżyńskiej przystąpiono do 
akcji rozbrajania Niemców, w której uczest-
niczyli członkowie Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Wiemy, że  w Łapach brali w niej 
udział m.in. Marcin Piotr Borowski-Besz-
ta, Kazimierz Raciborski, Bolesław Ku-
berski, a także Marceli Dąbkowski z Łap 
Osse. Operacja była planowana już wcześniej. 
Na terenie powiatu mazowieckiego jednym 
z organizatorów POW był Bolesław Ko-

stro z Łap, który wstąpił do niej w sierpniu 
1915 r. i przyjął pseudonim ,,Benio”. Wśród 
wielu zadań, które spoczęły na jego barkach 
było gromadzenie i zbieranie broni do przy-
gotowanych na ten cel leśnych kryjówek. In-
nym znanym członkiem POW był Marcin 
Borowski-Beszta, który w czerwcu 1918 r. 

zajmował się szkoleniem swoich podkomend-
nych. W napisanym kilkanaście lat później 
życiorysie wspominał m.in. Organizowałem 
i ćwiczyłem, młodzież wiejską ze wsi Borow-
skich, Uhowa i Turośli. Później ta młodzież 
na ochotnika wstąpiła do wojska polskiego. 
Borowski-Beszta za swoja postawę patrio-
tyczną został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Zasługi oraz medalami: ,,Pol-
ska swemu obrońcy” i ,,10-lecia odzyskania 
niepodległości”.

W dniu 11 listopada 1918 r. mieszkań-
cy osady Łapy witali długo oczekiwaną nie-
podległość. Radość trwała jednak krótko, bo 
kilka dni później,15 listopada, wojska polskie 
zmuszone zostały wycofać się i oddać osadę 
na powrót Niemcom. Przez co najmniej trzy 
dni trwały tutaj drobne potyczki, zakończone 
ostatecznie zdobyciem stacji przez oddziały 

polskie. Również i Białystok miał pozostać 
jeszcze w rękach okupanta, choć znacznie dłu-
żej niż niewielkie Łapy. Niemcom zależało na 
utrzymaniu białostockiego węzła kolejowego, 
bo umożliwiał on bezpieczną ewakuację armii 
niemieckiej ze wschodu. 

Żołnierze niemieccy na dworcu kolejowym w Łapach, styczeń 1918 r. 

„Polska wolna, Polska wolna!”
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W grudniu został uformowany w Łapach 
79. Pułk Piechoty, który miał za zadanie 
m.in. pełnić służbę na placówkach rozmiesz-
czonych wzdłuż linii demarkacyjnej (w tym 
rejonie była nią rzeka Narew), znajdującej 
się na wschód od Łap. Żołnierze tej jednostki 
osłaniali tor kolejowy, który mógł być znisz-
czony przez znajdujących się po drugiej stro-
nie Niemców. 

W miejsce wycofujących się ze wschodu 
wojsk niemieckich, podążały wojska sowiec-
kie. Dowództwo polskie zdawało sobie sprawę 
z tego zagrożenia, stąd priorytetem było jak 
najszybsze zabezpieczenie kresów wschod-
nich. To właśnie tam zamierzano wysłać two-
rzące się na ziemiach polskich, w tym i w Ła-
pach, oddziały dywizji litewsko-białoruskiej. 
Dywizję miał wkrótce zasilić również 10 Pułk 
Ułanów (Litewskich), utworzony w listopa-
dzie 1918 r. w Pietkowie, wskutek reorga-
nizacji Szwadronu Bielsko-Mazowieckiego z 
Czyżewa. 

Niemcy nie zgadzają się
Tego samego dnia, tuż po rozbrojeniu 

wojsk niemieckich w Łapach, zjawiły się 
w osadzie regularne jednostki polskie. Cześć 
oddziałów wyruszała do Białegostoku, gdzie 
miała wesprzeć utworzoną tam Samoobro-
nę, złożoną z członków POW, uczniów szkół 

średnich i garstki żołnierzy rozwiązanego I 
Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickie-
go. Działający tam od 1917 r. Centralny Ko-
mitet Narodowy, w nocy z 11 na 12 listopada, 
zawarł umowę pokojową z Radą Żołnierską 
(Soldatenrat) garnizonu niemieckiego. Niem-
cy zobowiązali się do oddania broni i maga-
zynów, natomiast Polacy, zagwarantowali 
im bezpieczny odjazd do Prus Wschodnich. 
W dniu 14 listopada siły polskie w Białymsto-
ku wynosiły już około 650 ludzi, wzmocnione 
150-osobowym oddziałem kapitana Targoń-
skiego z Ostrowi Mazowieckiej. Dowództwo 
niemieckie zmieniło jednak swoje stanowisko 
i zerwało umowę, a wojska polskie musiały 
wycofać się do Łap. Jest wielce prawdopo-
dobne, że musiano ustąpić również i z Łap, 
które zostały ponownie zajęte przez Niemców 
najpewniej w dniu 15 listopada. Osadę odbito 
ostatecznie dopiero po udanej akcji bryg. Ma-
riana Januszajtisa-Żegoty, co stało się naj-
pewniej 17 lub 18 listopada 1918 r. 

Warszawski dziennik ,,Głos” z opóź-
nieniem podał taką informację: Osoby, któ-
re zdołały przybyć do Warszawy od strony 
Białegostoku, komunikują, że brygadjer Ja-
nuszajtis, wraz z oddziałem swoim, podsu-
nął się do stacji Łap i po szeregu utarczek 
zbrojnych z oddziałami zrewoltowanych żoł-
nierzy niemieckich, zdołał zająć stację i mia-

Budynki warsztatów kolejowych w Łapach, około 1918 r. 
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sto Łapy, zawładnąwszy bogatą zdobyczą 
techniczną. Więcej szczegółów podał za to 
krakowski dziennik „Czas”, który w wydaniu 
z 25 listopada pisał: W ostatniej chwili nade-
szły do Warszawy wiadomości, że Polacy za-
jęli stację Łapy. Zajęcie tej stacyi poprzedziła 
utarczka z oddziałami wojska niemieckiego, 
które się cofnęły, pozostawiając w Łapach 
znaczny łup wojenny. W składach kolejowych 
znaleziono 50 lokomotyw, kilkadziesiąt tysię-
cy mundurów, wielkie zapasy broni, amuni-
cyi i żywności. Ten fragment prasowy cyto-
wały w tym samym czasie niemal wszystkie 
najważniejsze tytuły wydawane na ziemiach 
polskich. 

Już 18 listopada podpisano układ pomię-
dzy wojskami polskimi a niemieckimi w Łu-
kowie. Ustalał on linię demarkacyjną po-
między wojskami Ober-Ostu a Polską. Linia 
biegła na odcinkach Wisznica-Międzyrzecz
-Łosice-Mielnik-Siemiatycze-Łapy. Miała ona 
istnieć do czasu wycofania się wszystkich 
sił niemieckich ze wschodu, zaś obie strony 
– polska i niemiecka, zobowiązały się do jej 
nieprzekraczania. Szczegóły ewakuacji wojsk 
niemieckich określała inna umowa zawarta 
w Kowle 24 listopada 1918 r., na mocy której 
transport tych sił miał odbyć się dawną linią 
brzesko-grajewską. 

Ostatnią nadzieją na odbicie Białego-
stoku była ekspedycja oddziału POW pchor. 
Kazimierza Wyszyńskiego, który wyruszył 
z Łomży w dniu 19 listopada 1918 r. W nocy 
z 23 na 24 listopada oddział został zatrzy-
many przez patrole niemieckie w Jeżewie 
i Żółtkach, co doprowadziło do cofnięcia się 
jednostek polskich poza linię Narwi (na od-
cinku Tykocin-Łapy). Ziemia Lubelska” pi-
sała na początku grudnia 1918 r. o potyczce 
z Niemcami w Rzędzianach, do której miało 
dojść 2 grudnia. W jej wyniku zginęło dwóch 
Niemców i trzech żołnierzy POW. Według re-
lacji miejscowej ludności: (…) Utarczkę spo-
wodował; Niemcy, którzy przyszli do wsi Ro-
gowo i zaczęli rabować. Oddział P. O. W. na 
prośbę miejscowych chłopów zaatakował ich. 
W ogóle w Ober-Oście grasują bandy niemiec-
kie, które grabią i rabują ludność. 

Zawarta umowa w Łukowie nie była jed-
nak przestrzegana przez wojsko niemieckie. 
Mnożyły się represje i rabunki. Krakowski 
„Czas” z 25 listopada 1918 r. podał kilka in-
teresujących informacji odnośnie sytuacji na 
Podlasiu w tym niespokojnym okresie. Ze-
wsząd donoszono o rabunkach i gwałtach po-
pełnianych przez żołnierzy niemieckich, któ-
rzy mieli w ten sposób mścić się na Polakach 
za przypadki rozbrajania wojsk okupacyj-

Wyświęcenie warsztatów kolejowych w Łapach, 3 Maja 1919 r.
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nych. Część drobnych oddziałów niemieckich 
wysunięta była na zachód w celu osłony linii 
kolejowej Brześć – Bielsk – Białystok – Gra-
jewo. Niektóre patrole niemieckie, m.in. ope-
rujące na południowy wschód od stacji Łapy, 
wpadały w ręce wojsk polskich. 

Najbardziej niebezpiecznie było na 
wschód od obszaru położonego pomiędzy Ła-
pami a Międzyrzeczem. W listopadzie oddzia-
ły niemieckie stacjonujące w Białej dokona-
ły napadów na Międzyrzecz, Konstantynów, 
Janów, Łomazy, Rososzcz, a także wsie: Wy-
gnanki, Kornice, Chotycze i Swory. Zrabowa-
no miasta, wsie, dwory i plebanie rzymsko-
katolickie. Znamienny jest tutaj fragment 
artykułu z „Gazety Świątecznej” z 1 grudnia 
1918 r., opisujący niespokojną sytuację pod 
Łapami: (…) Na rozkaz z Warszawy poszły na 
ratunek nieszczęśliwych mieszkańców Pod-
lasia oddziały wojska polskiego. Niemcy ich 
jednak na razie nie dopuszczali, broniąc się 
pomiędzy Międzyrzeczem a Łapami, co leżą 
nad Narwią przy kolei do Białegostoku. Łapy 
wpadły w ręce wojska polskiego i zdobyto tam 
50 parowozów, oraz duże zapasy broni, strze-
liwa, ubrań wojskowych i żywności. Pokazuje 
się, że Niemcom idzie o to, aby utrzymać jesz-
cze w swych rękach kolej żelazną, która idzie 
z Wołynia przez Brześć-Litewski, Białystok 
i Grajewo do Prus. Jest to dziś jedyna droga, 
którą mogą wrócić do Prus wojska niemieckie 
wycofujące się z Wołynia, Podola i Ukrainy 
(…). 

Sobotni „Czas” w wydaniu z 7 grudnia 
1918 r. obszernie donosił o wypadkach pod 
Brańskiem, które miały miejsce jeszcze przed 
jego zajęciem przez wojska polskie w dniu 
27 listopada 1918 r.: (…) Wtargnąwszy do 
Brańska, Niemcy jęli tam gospodarować po 
swojemu, siejąc postrach i grozę. Zginęła od 
granatu gospodyni na plebanii; dwoma wy-
strzałami rewolweru Niemcy zabili w aptece 
w Brańsku miejscowego aptekarza Stanisła-
wa Czerniawskiego, a pieniądze z kasy zra-
bowali. Kilka domów spalono. Niemiecka ko-
menda powiatowa w Bielsku nie przyznaje się 
do tego iż ekspedycya do Brańska wyruszyła 
za jej wiedzą. Byli to jakoby ochotnicy, żołnie-
rze z poszczególnych oddziałów. Przed kilku 
dniami wypuścili Niemcy z więzienia X dzie-
kana Zaleskiego z Brańska i oświadczyli mu, 
iż powinien zawiadomić komendy polskie 
w Łapach, Ciechanowcu i Mazowiecku, iż nie-
miecka komenda w Bielsku nie może brać na 
siebie odpowiedzialności za napad na Brańsk 

i pragnie być z ludnością miejscową w zgo-
dzie do czasu ewakuacyi do Niemiec. Niemcy 
ustanowili linię graniczną przez miejscowości 
Topczewo, Leszna, Bronka, Boćki, Solniki, 
w odległości mniej więcej 8 wiorst od Brańska 
i mają linii tej nie przekraczać. Ludność jed-
nak miejscowa, pomimo niedawnych wypad-
ków, żyje w ciągłej obawie, wygląda, pomocy 
wojskowej i interwencyi władz polskich. 

Niespokojna granica
Część pododdziałów w Łapach pełniło 

służbę na linii demarkacyjnej, która obowią-
zywała do 5 lutego 1919 r. Żołnierze osłaniali 
tor kolejowy i most na Narwi pod Uhowem. 
Bliskie sąsiedztwo stacjonujących za Uhowem 
Niemców bywało mocno uciążliwe. Na po-
rządku dziennym były liczne wymiany ognia 
pomiędzy obydwiema stronami. Tylko do 
stycznia 1919 r. Niemcy stracili w potyczkach 
z wojskami polskimi 5 żołnierzy, a 40 wzięto 
do niewoli. W dniu podpisania tzw. umowy 
białostockiej, 5 lutego 1919 r., nieznany od-
dział niemiecki rozbroił polski posterunek w 
Uhowie i wziął dwóch polskich żołnierzy do 
niewoli. 

Najtrudniej mieli jednak zwykli cywile, 
zwłaszcza podróżni, którzy planowali jazdę po-
ciągiem z Białegostoku do Warszawy. Pierw-
szy pociąg pasażerski [po zakończeniu wojny] 
z Warszawy do Białegostoku uruchomiono do-
piero w dniu 13 listopada 1918 r. i dojeżdżał 
on jedynie do Małkini. Natomiast regularne 
połączenia z Warszawy do Łap uruchomiono 
24 listopada 1918 r. Dużego wyboru jednak 
nie było. Na przykład pociąg osobowy nr 317 
wyruszał z Łap o godzinie 9.35, a docierał do 
Warszawy o 13.20. Również i na trasie nad-
narwiańskiej zagościły pierwsze składy pasa-
żerskie. Wiemy, że według listopadowego roz-
kładu jazdy, pociąg relacji Łapy – Ostrołęka, 
jechał 5 godzin (7.12 – 12.32). Od listopada 
1918 do lutego 1919 r. regularna komunika-
cja pomiędzy Łapami a Białymstokiem prak-
tycznie nie istniała. W końcu grudnia 1918 r. 
krakowski „Czas” donosił, że podróż pomię-
dzy Łapami a Białymstokiem, odbywała się 
w okropnych warunkach, a liczącą przeszło 
30 wiorst drogę pokonywano przeważnie przy 
pomocy koni. Jeśli już wyruszał jakiś pociąg 
z Białegostoku, to dojeżdżał on co najwyżej do 
Baciut, dalej trzeba było szukać transportu 
na własna rękę. 

Zanim przywrócono tutaj pełną drożność 
komunikacyjną, mnożyły się różne wypad-
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ki, m.in. ostrzeliwania pociągu przez patrole 
niemieckie (np. 12/13 lutego 1919 r. w Ba-
ciutach). Wiele ryzykowali uczniowie z Łap, 
którzy właśnie linią kolejową dostarczali do 
Białegostoku różne odezwy patriotyczne i ga-
zetki. Wbrew Niemcom rozlepiano je na bu-
dynkach publicznych i kościołach, czym wzbu-
dzali sympatię mieszkańców oczekujących na 
szybki powrót ich miasta do macierzy. 

Podróżni jadący furmankami z jednego 
punktu do drugiego nie mieli pewności czy 
nad ich głowami nie będą świstać kule. Ale 
słowa krytyki padały również pod adresem 
straży granicznej stacjonującej w pobliżu mo-
stu kolejowego w Uhowie, która w połowie 
grudnia składała się z polskich legionistów. 
W numerze „Robotnika” z 16 grudnia 1918 r. 
obszernie opisano nietypowe zdarzenie, ma-
jące miejsce nieopodal posterunku w Uhowie. 
Warto zacytować całą relację jednego z pa-
sażerów, podpisanego inicjałami U. F., który 
podróżował z Warszawy do Białegostoku. Po 
dojechaniu do Uhowa, pociąg zatrzymał się 
i w dalszą drogę pasażerowie musieli się udać 
furmankami: 

W ubiegłą środę, o godz. 6-ej nad ra-
nem przybyłem po 14 godz. jeździe pociągiem 
z Warszawy do Ujewa[Uhowa]. Tam usado-
wiono się na furmanki, celem przejazdu do 
Białegostoku, które zostają przepuszczane 
przez 2-3 znajdujących się na pograniczu 
legionistów-wartowników. W ciemnościach 
egipskich, bo w szczerem polu, legioniści re-
widują zawartość waliz podróżnych, po skoń-
czeniu tej formalności, która raczej denerwuje 
zarówno podróżnego jak i wartownika, po-
nieważ po omacku rewidować absolutnie nie 
sposób, furmanki w liczbie 5-6 udają się w 
drogę. Gdy fury oddalają się na jakieś 50 kro-
ków, rozlega się strzał karabinowy, przelatu-
jący nad głowami podróżnych. Chcąc unik-
nąć dalszego obstrzeliwania, z niewiadomego 
kierunku, naglimy furmanów, by poganiali 
koni, lecz strzały sypią się raz po raz i dzięki 
tylko ciemności chybiają celu, trafiając jedy-
nie w nasze kapelusze. Po 10-15 minutowym 
obstrzale, słyszymy nareszcie okrzyki „stój” 
!... Pełni trwogi przed niewidzialnym niebez-
pieczeństwem stajemy; jedna fura wyprzedza 
naszą kawalkadę i jakiś 17-18-letni legionista 
z przekleństwem narzuca się na nas za niepo-
słuszeństwo!

Podnosimy dziękczynnie oczy ku ciemne-
mu niebu, iż to nie napad zbójecki, lecz pościg 
warty, od której nareszcie dowiadujemy się, 

iż należy kogo aresztować, niby ktoś ukradł 
pieniądze, czy też ktoś wozi pieniądze...

Piszę niniejsze po to, by zwrócić uwagę 
odnośnych władz na to, by poleciła warcie 
oszczędniej używać nabojów, bowiem tylko 
dzięki Opatrzności nie było kilku niewinnych 
ofiar, krew których nikomu nie potrzebna! 
Wczoraj właśnie wracając do Warszawy tąż 
drogą, rozmawiałem osobiście z żołnierzem, 
który bez najmniejszych skrupułów przyznał 
się, iż zastrzelił na śmierć niewinnego czło-
wieka, niejakiegoś p. Cukier, który jeździł po 
dzieci swe, by je sprowadzić do Warszawy. 
Fakt ten potwierdza władnie o panującym na 
pograniczu nieładzie i braku organizacji.

Zarówno straż w Uhowie, jak i stacjonu-
jący w Łapach żandarmi kolejowi poddawa-
ni byli często krytyce prasowej. Jeszcze raz 
przytoczmy fragment relacji z „Robotnika”, 
tym razem z wydania z 28 lutego 1919 r.: 
W Łapach. Przyjezdni do Warszawy opowia-
dają fakt następujący: Dnia 19.II w Łapach 
zostali aresztowani i poddani rewizji wraz ze 
swoimi przygodnymi znajomymi: Bronisła-
wem Krawczykiem, b. oficerem I korpusu leg. 
Dowbor Muśnickiego i Leonem Panasiukiem. 
Ponieważ u dwóch powyżej wymienionych 
znaleziono jakieś kompromitujące działalność 
ich dokumenty – przy rewizji, w obecności 
świadków, którzy każdej chwili gotowi są ze-
znania powyższe potwierdzić – bito ich i znę-
cano się nad nimi. Co dalej z nimi się stało 
przyjezdni nie wiedzą dokładnie. Opowiadają 
wersje krążące, że ich tejże nocy rozstrzela-
no. Może by władze odnośne wejrzały bliżej 
w gospodarkę polową żandarmerii w Łapach, 
gdyż o Łapach coraz częściej mówi się, jako o 
„ochranie”. 

 Gazety donosiły o często zmieniającej 
się sytuacji na granicy linii demarkacyjnej. 

„Ziem
ia Lubelska”, 26 listopada 1918, s. 2 
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Warszawski „Robotnik” w numerze z 6 grud-
nia 1918 r. tak pisał o sytuacji pod Łapami: 
Jak się dowiaduje „Korespondencja Polonia”, 
Niemcy pozrywali całą sieć telefoniczną na te-
renach „Ober-Ost” i t.zw. etapów. Przed kilku 
dniami np. można było mówić jeszcze z Bia-
łymstokiem, obecnie zaś tylko z Łapami. Z ko-
lei ta sama gazeta, w numerze z 3 stycznia 
1919 r. donosiła: Zamknięcie granicy w Ła-
pach. Mieszkaniec Łap, przybyły wczoraj do 
Warszawy, zakomunikował redakcji „Momen-
tu”, że tamtejsza żandarmeria oświadczyła, 
iż granica z Litwą jest zamknięta. Komuni-
kacja przeto z Białymstokiem jest przerwana. 
Krakowski „Czas” w swoim poniedziałkowym 
wydaniu z 27 stycznia 1919 r. pisał m.in. 
o niemieckich atakach na wysunięte placówki 
polskie pod Uhowem. (…) Obroża niemiecka 
natomiast nie rozluźniła się bynajmniej i nie 
pozwala na tworzenie tamy obrończej. Nie 
ustają represye niemieckie. Pomiędzy Łapami 
a Białymstokiem istnieje już od świat Bożego 
Narodzenia stan wojenny. W święta Niemcy 
rozbroili posterunek polski pomiędzy mostem 
za Narwią a Baciutami. Polacy już trzy razy 
się odpłacili Niemcom tym samym. Ostatnio 
dnia 18 b. m. patrol polski podszedł i rozbro-

ił 4 Niemców w Dobrowodach. Widząc swoją 
bozaiłę, Niemcy pomiędzy Łapami a Baciuta-
mi zakładają fugasy [miny]. Jednocześnie 
w przyspieszonym tempie odbywają się trans-
porty. W ubiegłą sobotę, 18 b m. przez Bia-
łystok do Grajewa przejechało 20 pociągów 
niemieckich w tem 5 zaledwo naładowanych 
wojskiem, 15 wagonów artykułów spożyw-
czych otrzymała niemiecka ojczyzna. Pola-
cy w Białymstoku zmuszeni są patrzeć, jak 
z dnia na dzień maleją zapasy w magazynach 
wojennych, jak wywożą, sprzedają lub niszczą 
Niemcy artykuły, mające dla nas nieocenioną 
wartość. Niemcy gospodarzą. Nauczyli się od 
bolszewików niszczenia, a może oni to byli na-
uczycielami bolszewików. 

„Ziemia Lubelska” w numerze z 12 grud-
nia 1918 r. pisała m.in. Od osoby przybyłej 
z Łap dowiadujemy się, że Niemcy opuszczają 
okręg Białostocki i na wschód od Białostoku. 
Ludność tych obszarów opuszcza swe posia-
dłości. Widzi się drogi zawalone chłopami 
i ziemianami zdążającymi w stronę Łap. Zde-
nerwowanie olbrzymie. Opowiadają, że bol-
szewicy zajmują niemieckie stanowiska woj-
skowe i grabią. 

Zniszczony most w Uhowie, sierpień 1915 r.

Zbiory Aleksandra Sosny 
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Sytuacja na granicy wschodniej ciągle 
nie była nieustabilizowana. W dniu 1 stycz-
nia 1919 r. po ustąpieniu wojsk niemieckich 
z Wilna, miasto zajęły oddziały Pułku Uła-
nów Wileńskich. Jednak już 5 stycznia mia-
sto zostało opanowane przez nadciągającą 
Armię Czerwoną, zaś siły polskie musiały 
wycofać się w stronę Grodna i Białegostoku, 
stamtąd zaś poza linię demarkacyjną, a więc 
do Łap. Droga na zachód okazała się jednak 
pełna nieprzewidzianych zdarzeń, zwłaszcza, 
że na przeszkodzie do swobodnego powrotu 
w kierunku zachodnim stanęli żołnierze nie-
mieccy. Znamienny jest tu przykład sytuacji 
żołnierzy 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Po 
zawarciu stosownej umowy z Niemcami mieli 
oni złożyć broń, zaś jej zwrot zagwarantowa-
no im na stacji w Łapach. Ale obietnicy nie 
dotrzymano, o czym doniósł dziennik „Czas”, 
w którym można było przeczytać m.in. Po 
długich pertraktacjach zawarto umowę, mocą 
której Niemcy zobowiązali się dać Polakom 
pociąg do Białegostoku, pod warunkiem, że 
broń palna zostanie złożona do osobnego wa-
gonu. Tymczasem koło Landwarowa Niemcy 
odczepili wagon z karabinami, tak, że Pola-
cy jechali dalej bez żadnej broni. Gdy pociąg 
dojechał do Białegostoku, rzucili się na nich 
Niemcy i obrabowali ze wszystkiego, nawet 
z bielizny i mundurów. Wreszcie pod Łapami 
oddział polski był przez Niemców ostrzeliwa-
ny. Obecnie znajduje się w Ostrowie. 

W podobny sposób zdarzenie to opisał 
w swoich wspomnieniach Stefan Burhardt, 
według którego żołnierze niemieccy mieli ode-
skortować Polaków do linii demarkacyjnej 
pod Łapami w dniu 7 stycznia 1919 r. Pisał 
on w ten sposób: Przeładowano nas do dru-
giego pociągu, przy tej okazji zrewid owano 
nas jeszcze raz. Niedaleko mostu wiodącego 
do Łap pociąg się zatrzymał. Niemcy ustawi-
li kulomioty. Wysiadamy. Dowiadujemy się, 
że wagon z bronią i amunicją został jeszcze 
w nocy podstępnie odczepiony i pozostawio-
ny w Grodnie. Sformowaliśmy się w czwórki 
i ruszyliśmy wzdłuż toru. Piesza eskorta nie-
miecka pozostała w tyle – dziwiło nas takie 
pozostawienie nas ,,bez opieki”. Ale niebawem 
ukazał się oddziałek kawalerii 30-40 konnych 
i kulomiot czy też dwa, jechali równolegle do 
toru. O jakieś 400 metrów przed mostem na 
Narwi zatrzymali nas i wysłali parlamenta-
riuszy na spotkanie polskich parlamentariu-
szy przybyłych z Łap. Niemcy zażądali, żeby 
Polacy oddali im przyczółek mostowy w za-

mian za przepuszczenie nas do Polski. Na to 
żądanie wysunęła się polska tyraliera. Niemcy 
zeskoczyli z koni, ściągnęli karabin maszyno-
wy. Padły pierwsze strzały, zagrały maszynki. 
Niemcy zaczęli uciekać i próbowali nas pędzić 
ze sobą, lecz zorientowali się, że to im się nie 
uda. Strzelanina ucichła, ruszyliśmy ku mo-
stowi, który przebyliśmy skacząc z belki na 
belkę po ażurowej konstrukcji. 

Wracający z Wilna żołnierze Polscy mieli 
nie lada problem z przedostaniem się na te-
reny Białostocczyzny. „Gazeta Świąteczna” 
w numerze z 19 stycznia 1919 r. tak pisała: 
Wiarołomstwo niemieckie jeszcze raz wyszło 
na jaw z powodu utraty Wilna przez Pola-
ków. Oddział Polski z Wilna zawarł umowę 
z Niemcami, że go przepuszczą z bronią do 
Warszawy. Pomimo przyrzeczenia Niemcy 
zabrali Polakom broń w Białymstoku, a jesz-
cze pod Łapami, na granicy dawnej gubernii 
łomżyńskiej, oddział huzarów niemieckich 
strzelał do bezbronnych już żołnierzy polskich 
z karabinów i kartaczownic. Cały ten oddział 
polski jest już teraz w Ostrowi, a jego dowód-
ca przyjechał do Warszawy.

„Głos Śląski” w artykule „Gościnność nie-
miecka” z 30 stycznia 1919 r. pisał: Wydział 
prasowy komisyi litewskiej podaje następują-
ce szczegóły o podróży delegatów angielskich 
do Białegostoku i Grodna. Wojskowe władze 
polskie w Łapach zawiadomiły telefonicznie 
komendanta niemieckiego w Białymstoku, że 
delegaci angielscy nazajutrz, tj. dnia 14 bm. 
rano przekroczą linię demarkacyjną i przy-
będą do Białegostoku. Niemcy odmówili de-
legacyi prawa przekroczenia tej linii i zapo-
wiedzieli, że w razie przybycia Anglików będą 
traktowali jako wrogów. Wówczas jeden z An-
glików osobiście zatelefonował do Białegosto-
ku i ograniczył się do krótkiego oświadczenia, 
że mimo zapowiedzi Niemców, że nie prze-
puszczą misyi i będą ją traktowali jako wro-
gów, misya angielska w ciągu rana przekro-
czy linię demarkacyjną. Na ponowną uwagę 
Niemców, że delegatów angielskich przepuścić 
nie mogą, oficer angielski odpowiedział krót-
ko: „Dnia 14 stycznia będziemy w Białymsto-
ku i wymagamy, aby spotkał nas tam oficer 
niemiecki”. Na tem rozmowa się urwała.

Proces wycofywania się armii niemiec-
kiej ze wschodu przyspieszył w końcu grudnia 
1918 r. Ale na miejsce wycofujący się żołnie-
rzy Ober-Ostu posuwali się bolszewicy. W wy-
daniu poniedziałkowym, z 30 grudnia 1918 r. 
„Czas” pisał m.in. (…) Od osób przybyłych 
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do Warszawy z Wilna dowiaduje się Kury-
er warszawski, że Wilno żyje w oczekiwaniu 
napływu hord bolszewickich, które ciągną za 
Niemcami, jak stada wilków, spragnionych 
żeru (…). Nieudane zajęcie Wilna było więc 
wyraźnym sygnałem ostrzegawczym dla do-
wództwa polskiego, gdyż naczelnym celem 
stało się jak najszybsze zabezpieczenie Kre-
sów Wschodnich. 

Tworzy się wojsko polskie…
W dniu 17 listopada 1918 r. powstało nad 

Narwią Dowództwo Okręgu Wojskowego - 
Białystok. Jednakże z uwagi na obowiązującą 
dzień później linię demarkacyjną, dowództwo 
ulokowało się w Łapach. W osadzie tworzo-
no podwaliny Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 
której powstanie zainicjował Józef Piłsudski. 

Oprócz Łap, jej pododdziały organizowały się 
w Zambrowie i Ostrowi Mazowieckiej. 

Dywizja miała być podstawowym orę-
żem do walki o utrwalenie polskiej granicy 
na kresach północno-wschodnich. Organiza-
cja tej jednostki opierała się na dobrowolnym 
werbunku, do którego zgłaszali się ochotnie 
mieszkańcy Białostocczyzny, wschodniego 
Mazowsza, ale i także przybywający zza tym-
czasowej linii demarkacyjnej. Zadaniem dy-
wizji było opanowanie linii na rzece Berezynie 
i zatrzymanie tam pochodu wojsk bolsze-
wickich. Według pierwotnych planów wpro-
wadzenie jej do boju miało nastąpić jeszcze 
w grudniu 1918 r., kiedy opracowano projekt 
opanowania Białegostoku, który był ważnym 
punktem węzłowym i operacyjnym dla plano-
wanej ofensywy na Białorusi. Projekt jednak 

Dworzec kolejowy w Łapach, 1916 r. 

Fragment planu stacji w Łapach z 1909 r. 
(Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu, f. 350, op. 96, d. 264, k. 1, 

kopia planu w Urzędzie Miejskim w Łapach)

Zbiory M
arka Perkow

skiego 
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został zaniechany wskutek negatywnej opinii 
dowództwa z Warszawy.

Pierwszy punkt werbunkowy urucho-
miono w osadzie już w dniu 25 listopada. Na 
ulicach pojawiły się plakaty z odezwą płk Ja-
nuszajtisa, który wzywał do masowego zacią-
gania się do armii polskiej. Do punktów po-
borowych pospieszyli w pierwszej kolejności 
mieszkańcy osady i okolicznych wsi. Pozostali 
przybyli tutaj pociągami i innymi środkami 
komunikacyjnymi ze znacznie odleglejszych 
terenów, m.in. z Grodna, Białegostoku, Wil-
na, Mińska, Kowna i Wołkowyska. Zaciąga-
li się tu również oficerowie i podoficerowie z 
Legionów Polskich i Dowborczycy. Byli też 
jeńcy obozów niemieckich, a także powraca-
jący z Rosji więźniowie. Wśród rekrutów byli 
żołnierze „Samoobrony” z Litwy i Białorusi. 

Na przełomie listopada i grudnia 1918 r. 
pojawiły się kolejne plakaty zachęcające do 
wstępowania do tworzącego się wojska o na-
stępującej treści:

Naczelne dowództwo Wojsk Polskich po-
wierzyło mi utworzenie dywizji dla obrony 
interesów polskich na kresach wschodnich. 
Obejmując dowództwo nad tą dywizją, wzy-
wam wszystkich, kto rodem z Litwy lub Bia-
łorusi, a zarazem i tych, którym na sercu leżą 
interesy nasze na kresach – do szeregów w 
dywizji Litewsko-Białoruskiej (Podp.) Iwasz-
kiewicz generał i dowódca Dywizji Litewsko
-Białoruskiej.

Warunki przyjęcia: 1) metryka urodze-
nia, 2) wiek – od 18 do 28 lat, 3) poniżej 21 
lat pozwolenie rodziców, 4) Świadectwo uczci-
wości, wystawione przez ludzi wiarogodnych. 
Zapisywać się należy: 1) Warszawa, Długa 7. 
2) Łapy (pod Białostokiem), Dowództwo pla-
cu dom L. 6, 3) Zambrów (w Łomżyńskiem), 
4) we wszystkich urzędach 
zaciągu na terenie Państwa 
Polskiego. Osobom przyby-
wającym szosą z Białego-
stoku, udziela informacji 
i skierowuje do Łap lub Za-
mbrowa posterunek w Rzę-
dzianach.

Rodacy!
Łuną pożarów, bratniej 

krwi morzem czerwienią się 
wschodnie kresy Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Podlasie, 
Litwa i Białoruś toną już w 
morzu bolszewickiej anar-
chii. Płoną miasta, wsie i 

zaścianki.Z rąk oprawców giną bracia nasi: 
lud i inteligencja. Splugawione świątynie, a 
na ich progach pomordowani księża. Ofiarą 
najpotworniejszych zbrodni padają razem: 
Polacy, Litwini i Białorusini.

A oto baczcie! Z powodzi krwi i morza 
łun rosyjskich, powstaje już hydra moskiew-
skiej czarnej sotni, zbroi się i woła o zwrot 
Rosji wszystkich ziem w granicach przedwo-
jennych.

Ludu Polski! Zali to, czego nie zdołali 
zgnębić Murawjew-Wieszatiel i inni słudzy 
carscy, to, o co walczyły całe pokolenia we 
wszystkich powstaniach naszego narodu, – 
ma zginąć dziś bezpowrotnie, jako ofiara na-
szej obojętności lub partyjnych sporów?..

Przenigdy!
Kto żyw, kto w Boga wierzy, kto serce pol-

skie w piersiach nosi - do broni! W obronie 
Ostrobramskiej, w obronie braci Polaków, Li-
twinów i Białorusinów, w obronie życia ich 
i wolności-pod sztandar Orła i Pogoni!

Zjednoczone w Komitecie Obrony Kresów 
Wschodnich Delegacje Komitetu Polskiego 
w Wilnie i Rady Kresowej Polskiej na Białej-
rusi.

W dniu 8 grudnia 1918 r. miejsce płk 
Januszajtisa zajął podpułkownik Stefan Pa-
sławski, który 16 grudnia został dowódcą Bia-
łostockiego Pułku Strzelców, którego siedzibą 
były tymczasowo Łapy. Początki formowania 
się wojska były bardzo trudne. Żołnierzom 
doskwierał brak umundurowania, obuwia 
i koców. Niewiele lepiej było również z zakwa-
terowaniem. Dużą pomoc materialną nowo 
powstającym jednostkom polskim zaofiarował 
powstały w tym samym miesiącu ,,Komitet 
Obrony Kresów”1. 

1	 	M.	Różycki,	Zarys historii wojennej 79-go pułku piechoty…,	s.	5;	
Więcej	 o	 organizacji	 wojska	 w	 Łapach	 w	 listopadzie	 1918	 r.:	W.	
Wejtko,	 Samoobrona Litwy i Białorusi. Szkic historyczny,	 Wilno	
1930,	s.	63,	82-84.	
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Gazety bardzo obszernie pisały o orga-
nizowaniu armii polskiej w rejonie Narwi, 
choć podawane tam wiadomości miały róż-
ną wartość. Na przykład „Dziennik Wileń-
ski”, w krótkiej wzmiance „Kto ma rację?” 
z 22 grudnia 1918 r., tak pisał: „Litewski Kur-
jer” pisze w numerze wczorajszym: „Wileńscy 
polscy legioniści, jak nam wiadomo, będą 
formować się w Łapach, gub. Grodzieńskiej, 
„Nowaja Era” zaś informuje również pod datą 
wczorajszą: „Ze źródła wiarogodnego zako-
munikowano nam, że na mocy porozumienia 
pomiędzy koalicją a rządem polskim, na Li-
twę skierowują się polscy legioniści dla walki 
z bolszewikami”. A więc według jednej pew-
nej wiadomości legioniści opuszczają Wilno, 
według zaś drugiej, niemniej wiarogodnej, 
właśnie podążają oni tutaj, z tego wniosek, 
że źródłowość informacji obydwóch pism jest 
zadziwiającą.

Łapy nie tylko były ośrodkiem tworzącej 
się jednostki wojskowej. Tu również licznie 
przebywali korespondenci prasowi, głównie 
warszawskich gazet („Kurier Warszawski”, 
„Gazeta Poranna”, „Robotnik”), którzy donosi-
li o wszelkich wydarzeniach dziejących się na 
linii demarkacyjnej. Podawali również wieści 
z odległego frontu, przestrzegali, nieraz pa-
nicznie, przed hordami bolszewickimi, które 
zajmowały tereny wschodnie po ustępujących 
stamtąd wojskach niemieckich. „Kurier Po-
znański” z 15 stycznia 1919 r., powołując się 
na korespondentów gazet warszawskich, pi-
sał nawet, że wojska bolszewickie zamierzały 
już 1 lutego zająć Białystok. 

Życie na granicy
Jak w ogóle wyglądała osada Łapy w tym 

czasie? Ponownie sięgnijmy do relacji praso-
wych z niespokojnego końca 1918 r. Anoni-
mowy korespondent, podpisujących się inicja-
łami „S. P.”, podzielił się swoimi szczegółami 
z podróży z Białegostoku do Łap, jak również 
opisał swój pobyt w samych Łapach. Treść tej 
opowieści pojawiła się w numerze „Robotni-
ka” z 2 stycznia 1919 r.

Po długiej i wcale nieprzyjemnej podróży, 
z wieloma przeszkodami, zbliżamy się wresz-
cie do granicy oswobodzonych ziem polskich. 
Wiozący nas obywatel wskazuje biczykiem 
miejsce, gdzie stoją straże polskie. Serce za-
czyna bić przyspieszonem tętnem. Chce się 
jak najprędzej tam dojechać, by wreszcie ode-
tchnąć polskiem powietrzem. Zdaje mi się, że 
śnię piękny sen, że obudziwszy się, zobaczę 

na rogatce tak nam wszystkim dobrze znaną, 
wypasioną twarz żandarma rosyjskiego i za-
czyna się dreszcz graniczny. Podjeżdżamy do 
posterunku przy przejeździe toru kolejowego. 
Żadnego okrzyku: „gaspada – pasporty”. Za-
tem nie śniłem.

Zbliża się do naszych sani żołnierz w szy-
nelu koloru pruskiego, lecz ma na czapce orła 
polskiego i pyta się o przepustkę i o broń. Czu-
wają chłopcy!

Drżyjcie wszyscy burzyciele naszego spo-
koju, nad Narwią czuwa straż! Dojeżdżamy 
do Łap, pierwszej stacji z tej strony w rękach 
polskich. Napisy wszędzie niemieckie jeszcze. 
Nie zdążyli widocznie zamazać tych znaków 
panowania pruskiego. Za to rosyjskich napi-
sów niema. Niemcy wszystkie zamazali.

Zapominam o zmęczeniu i zaczynam 
przyglądać się twarzom wolnych obywateli 
polskich. Są tak samo apatyczne, jak ongi. 
Widocznie niepewni są jeszcze trwałości pa-
nowania polskiego, czy też im wszystko jed-

no, kto od nich wymaga dowodów osobistych. 
Br... robi mi się nieprzyjemnie. Jakoś to nie 
harmonizuje z moim nastrojem. Czuję się 
zdolnym uścisnąć wszystkich, w duszy śpiewa 
mi: Polska wolna, Polska wolna! a wszy-
scy tacy szarzy i bezbarwni.

Dużo żołnierzy, przeważnie młodzieńcy, 
snuje się po poczekalni. Oficerowie tak samo 
młodzi, w srebrnych szamerowaniach na ra-
mionach, ze srebrnemi paskami i nawet kan-
tami u daszków czapek. Zaczyna mię męczyć 
pytanie, czy nie za dużo szychu i błysku mają 
nowi oficerowie. Wydaje mi się, że wobec tej 
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nędzy polskiej, jaką widziałem po drodze 
wśród niezliczonych rzesz uchodźców, wra-
cających do oswobodzonego kraju, bogactwo 
ubrania oficerskiego jest rozrzutnością. Duszę 
w sobie te refleksje ekonomiczne i powtarzam: 
byle dobrze się bili!

Coraz więcej oficerów, pochwy szabel 
błyszcząco wloką się po ziemi, srebrne sznu-
ry z szyi zwieszają się na piersi, miny facho-
wo żołnierskie. Skąd to wszystko od razu się 
wzięło? Słyszałem kiedyś, że każdy Polak jest 
urodzonym żołnierzem. Wydawało mi się to 
zdanie chełpliwością, a jednak to co widzę, 
potwierdza tę „cnotę” polską.

Z rozmyślań budzi mnie głos sąsiada przy 
stoliku. „Podobno potrzebne są przepustki do 
Warszawy”. Trzeba się zapytać kogokolwiek. 
Z cywilów nikt nie wie. Idę do komendanta 
stacji. Jakiś młody oficer z grona siedzących 
w komendanturze, odzywa się na pytanie: kto 
z obywateli jest komendantem stacji.

Na moje zapytanie, czy potrzebne są prze-
pustki do Warszawy, odpowiedział mi bardzo 
niegrzecznie, że nie jest dla mnie biurem in-
formacyjnem. Ton odpowiedzi odbiera wszel-
ką chęć dalszych pytań. Młody, imponuje mu 
stanowisko komendanta, z pierwszym lep-
szym nie chce rozmawiać! Wychodzę z urzę-

du z przykrem uczuciem własnej nikczemno-
ści cywila. Rzeczywiście, pan oficer nie może 
informować wszystkich, trzeba szukać biura 
informacyjnego. Na stacji niema biura. Ktoś 
mi powiada, że trzeba iść do żandarmerii, idę 
i dowiaduję się, że nie trzeba żadnych prze-
pustek. Klnę ulice Łap, grożące na każdym 
kroku złamaniem nogi, lub wybiciem zębów, 
ale rad jestem, diabelnie rad, że już mamy 
polskich żandarmów.

Zmęczenie podróżą bierze górę nad wszel-
kimi nastrojami zasypiam oparty o stół.

Krzyk budzi mię. Jakiś oficer w kabacie 
jazdy austriackiej, krępy, z twarzą marsową, 
krzyczy obywatelowi w ciemnej kurcie, prze-
pasanej pasem: ,,jak cię psiakrew trzasnę, to 
popamiętasz ruski miesiąc! Nie wiesz, draniu, 
jak się wychodzi z kancelarii?!”

Pytanie, dokąd udać się ma cywil po za-
dośćuczynienie za obelgę i po ochronę przed 
jędrnością polskiego oficera? W Łapach sądów 
dotąd nie ma, a nadgraniczny stan wyjątko-
wy pozwala takim ekonomom wojskowym na 
wszystko. Dziwi mię tylko, że z obecnych na 
sali oficerów, nikt nie zwrócił jędrnemu panu 
uwagi, że zachowaniem swojem ubliża nie 
tyle obywatelowi, ile hańbi żołnierza polskie-
go. A może i nasz żołnierz staje w stosunku do 

Odbudowa warsztatów kolejowych w Łapach, około 1918 r. 

Zbiory Sław
om

ira M
aciejew

skiego
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cywila na takiem stanowisku, na jakiem stał 
ów anegdotyczny żołnierz austriacki, dający 
miejsce cywilowi poza pieskiem pani kapita-
nowej i szufecą?

Życie w koszarach
W pierwszym znanym zachowanym roz-

kazie Januszajtisa (Rozkaz L.1.) po zajęciu 
osady Łapy z dnia 20 listopada 1918 r., szcze-
gółowo rozpisano kwestie dowódcze i kompe-
tencje sił wojskowych organizowanych w tej 
miejscowości kolejarskiej. W punkcie dotyczą-
cym objęcia dowództwa, pisano: Wszystkie od-
działy wojskowe, znajdujące się na obszarze 
powiatów: sokólskiego, białostockiego, biel-
skiego, oraz części powiatów mazowieckiego, 
zawarte pomiędzy granicami tych powiatów 
a rzekami Śliną i Płoczewką, podpadają 
z dniem dzisiejszym pod moje dowództwo; 
obszar pomieniony stanowi Białostocki Okręg 
Wojskowy. 

Bez rozkazu Januszajtisa znajdujące 
się na tym terenie jednostki wojsk polskich 
nie mogły prowadzić jakichkolwiek działań. 
Łapy stały się z tym dniem siedzibą Sztabu 
Dowództwa Białostockiego Okręgu Wojsko-
wego [SzDBOW], oczywiście do czasu, kiedy 
BOW przeniósłby się do Białegostoku. Operu-
jąc nazewnictwem ściśle wojskowym, mieściło 
się tutaj dowództwo placu (Dowództwo Pla-
cu w Łapach), któremu podlegały wszystkie 
oddziały znajdujące się na terenie opisanym 
w rozkazie. Dowództwo placu było mniejszą 
organizacyjnie jednostką od dowództwa gar-

nizonu. Te ostatnie lokowano w większych 
miejscowościach. 

Januszajtis powierzył dowództwo placu 
kpt. Radońskiemu, który miał jednocześnie 
przydzielić komuś funkcję oficera placu. Po-
lecił również jak najszybciej przygotować dla 
przybywających ze wszystkich stron rekru-
tów stację zborną. Dowództwo placu miało 
niezwłocznie zająć się przyjmowaniem ochot-
ników, którzy po odwszeniu i kąpieli nie-
zwłocznie zostaną przedzieleni do oddziału. 
Na dworcu kolejowym, obok urzędującego za-
wiadowcy cywilnego, zorganizowano komendę 
wojskową – dowództwo dworca. Zarząd kole-
jowy miał stosować się tym samym do wszyst-
kich poleceń wydawanych przez wojsko. 

Kandydaci na rekrutów i cywile, spra-
wujący różne funkcje przy organizującej się 
armii, mieli stosować się do zarządzeń woj-
skowych. Januszajtis zabronił samowolnego 
zakwaterowania i równie samowolnego prze-
noszenia się z kwatery na kwaterę. Rozstrzy-
ganie w tej kwestii należało tylko i wyłącznie 
do oficera placu. Dowództwu placu podlegały 
ponadto komendy straży obywatelskiej, któ-
ra otrzymała prawo używania broni wojsko-
wej w czasie pełnienia służby. W przypadku 
nadużyć czy grabieży winni mieli być karani 
według przepisów prawa wojennego, stając 
również przed sądami doraźnymi. Wkrótce 
stanowisko dowódcy okręgu otrzymał podpuł-
kownik Stefan Pasławski. 

Z dniem 23 listopada 1918 r. do Sztabu 
Dowództwa w Łapach przydzielono lekarza 
wojskowego dr Alfreda Żołątkowskiego, 

Centrum osady Łapy, lata 20. XX wieku

Zbiory Aleksandra Sosny
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któremu powierzono jednocześnie funkcję 
szefa sanitarnego. Miał on objąć opiekę nad 
stacjonującymi w Łapach oddziałami wojska 
polskiego jak również reemigrantami powra-
cającymi do kraju. Dwa dni później przy-
dzielono mu kapitana Wacława Ignatowicza, 
który miał pełnić funkcje oficera administra-
cyjnego i gospodarczego w szpitalu wojsko-
wym w Łapach. 

Normy żywieniowe oficerów i żołnierzy 
zostały określone w oparciu o przepisy obo-
wiązujące w wojsku polskim. Każdy oficer, bez 
względu na rangę, otrzymywał dziennie 6 ma-
rek i 70 feningów na wyżywienie, wypłacane 
przez komisję kasową. Do czasu zajęcia przez 
żołnierzy polskich ziem na wschód od Narwi, 
wywóz wszelkich produktów na te tereny był 
zabroniony. Żołnierze nie mogli samowolnie 
rewidować i przeszukiwać mieszkań cywil-
nych pod nieobecność przedstawicieli miejsco-
wej władzy, np. milicjantów lub przedstawi-
cieli gminy. Ludność cywilną poinformowano 
jednocześnie, że rzeczy wojskowe lub skarbo-
we, które znalazły się w jej posiadaniu, nale-
ży niezwłocznie oddać do dnia 25 listopada. 
Z dniem 29 listopada polecono sformowanie 
2. Kompanii Karabinów Maszynowych, które-
go dowódcę mianowano por. Piwko. 

Liczebność żołnierzy znajdujących się 
na terenie okręgu systematycznie się zwięk-
szała. Szeregi oddziałów zasilali młodzi re-
kruci, bądź żołnierze powracający z różnych 
jednostek ze wschodu. Rozrastała się również 
kadra oficerska, choć nie dla wszystkich po-
czątkowo starczało przydziałów. Niekiedy 
przybywały całe oddziały, które oddawały się 
pod komendę dowództwa okręgu w Łapach. 
W dniu 25 listopada został przydzielony do 
okręgu porucznik Jakubski ze swoim pluto-
nem ułanów. Otrzymał on rozkaz powiększe-
nia swojego oddziału, po czym skierowano go 
na kwaterę do folwarku w Pietkowie. Tego 
samego dnia rozpoczęto tworzenie w Łapach 
1. Kompanii Karabinów Maszynowych, której 
organizację powierzono porucznikowi Lewic-
kiemu. Rekrutów kierowano również do in-
nych jednostek czy oddziałów, w tym m.in. do 
tworzącej się w Łapach żandarmerii polowej. 

Na 26 listopada, na godzinę 9.00, za-
planowano komisję lekarską (tzw. przegląd 
wojskowo-lekarski), która miała odbyć się w 
budynku dworca kolejowego. Stanęli na niej 
nowi ochotnicy, którzy chcieli zaciągnąć się do 
wojska polskiego. W składzie komisji znaleźli 
się: kpt Tarasiewicz (przewodniczący komisji), 

por. Lewicki, dr. Żołątkowski (szef sanitarny), 
miejscowy lekarz, nieznany z imienia Adam-
ski oraz przedstawiciel miejscowej ludności 
osady. Warto tu wspomnieć, że oddziały sta-
cjonujące w Łapach regularnie co dwa tygo-
dnie przeprowadzały kąpiel i odwszawianie. 
Jednocześnie prowadzono dezynfekcję ubrań 
i bielizny. W ostatnich dniach listopada pla-
nowano również przeprowadzić oględziny 
lekarskie żołnierzy pod kątem chorób wene-
rycznych. Z kolei żandarmeria wraz z milicją 
dokonała kontroli okolicznych prostytutek. 

Jednocześnie Januszajtis polecił zorgani-
zować w Łapach magazyny na broń i mundu-
ry oraz punkt prowiantowy. W punkcie pro-
wiantowym żywność wydawano codziennie 
w godzinach od 15.00 do 17.00. W celu oszczę-
dzania mundurów polecono, aby wszystkie 
oddziały używały przepisowych drelichów 
podczas ćwiczeń wojskowych, codziennej pra-
cy i podczas posiłków. W dniu 30 listopada 
nakazano oddziałom wymienić karabiny ka-
waleryjskie i złożyć je do magazynu broni. 
Krótkie karabiny wręczono plutonowi ppor. 
Jakubskiego, który dotychczas korzystał z ka-
rabinów długich. Ale zdarzały się sytuację, 
że nie szanowano mundurów, bądź niedosta-

Julian Płoński, ochotnik 
ze wsi Płonka Strumianka 

Zbiory Antoniny Janiny Bagińskiej
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tecznie dbano o ich wygląd, czemu wyraźnie 
nie był zadowolony podpułkownik Pasławki, 
pisząc o tym w swoim rozkazie z 14 grudnia 
1918 r.: Zauważyłem, że niektórzy żołnierze 
chodzą, w podartych mundurach. Należy po-
uczyć drużynowych oraz wszystkich szeregow-
ców, że mundury należy w razie rozdarcia na-
tychmiast poprawić. Niedopatrzenia pod tym 
względem będę srogo karał.

Również zabronione były wszelkie sa-
modzielne przeróbki krawieckie mundurów 
otrzymanych z magazynów wojskowych. 
A warto dodać, że większość żołnierzy i świeżo 
pozyskanych rekrutów miało na sobie mun-
dury Polskiej Siły Zbrojnej. Odnotowywano 
przypadki przerabiania ich na tzw. mundu-
ry pułkowe, czego zabraniano. Taka sytuacja 
była podyktowana ogólnymi brakami mate-
riałowymi. Przerabianie munduru dozwolone 
było jedynie w przypadku dostosowania do 
miary danego żołnierza, natomiast pod wzglę-
dem formy miał on pozostać niezmieniony. 

Dowództwo placu miało każdorazowo 
wydawać zezwolenia na przewóz produk-
tów żywnościowych. Produkty te można było 
przewozić przez granicę w ograniczonych ilo-
ściach i tylko pod warunkiem bezpośredniego 
zużytkowania. Wszelki przewóz z przezna-
czeniem na przyszły handel był zabroniony. 
Podstawą wydania takich przepustek były 
deklaracje miejscowych komitetów obywa-
telskich lub zarządów gminnych, że produkt, 
który będzie przewożony, jest przeznaczony 
dla określonej liczby osób. Żandarmeria pil-
nowała niektórych przedsiębiorstw i zasobów 
materiałowych. Na przykład w Surażu działał 
wydelegowany z Łap posterunek Żandarme-
rii, którego zadaniem było m.in. pilnowanie 
drzewa budulcowego i desek przy tamtejszym 
tartaku, tak, aby nie zostało rozkradzione 
przez miejscową ludność. 

Kilka słów należy powiedzieć o kuchni 
wojskowej, która musiała być niemała. Puł-
kownik Januszajstis, wobec braku kucha-
rzy wojskowych, rozkazał z końcem listopa-
da 1918 r. nająć kucharzy cywilnych. Jedna 
kuchnia zlokalizowana była w dawnej kan-
tynie niemieckiej, mieli tam prowiantować 
się żołnierze z grupy kpt. Mozdyniewicza, 
w pozostałej (nie ustalono której) korzysta-
li podkomendni kpt. Radońskiego. Okoliczni 
mieszkańcy poza wszechobecną dumą z ra-
cji stacjonowania w ich miejscowości woj-
ska, mieli okazję przy tym co nieco zarobić. 
Otóż za wszelkie podwody, które miały być 

uruchamiane dla celów wojskowych, płaco-
no miejscowym 5 marek dziennie. Warunek 
oczywiście był taki, że wynagradzany musiał 
dysponować koniem i furmanką. 

Z końcem listopada 1918 r. zwiększo-
no personel szpitala wojskowego w Łapach. 
Zatrudniono trzy sanitariuszki rodem z Łap 
z pensją 90 marek dla każdej. Do pomocy le-
karzowi dano dwóch studentów medycyny: 
Władysława Mitkowskiego i Jarosława Sia-
weiłło. Z dniem 29 listopada 1918 r. kierow-
nictwo nad szpitalem w Łapach objął lekarz 
por. Wiewiórski (jako lekarz pomocniczy), na-
tomiast 16 grudnia tego samego roku zastą-
pił go dr Halicki – nowy komendant szpitala 
garnizonowego. Wypada również dodać, że 
w osadzie działały w tym czasie dwa szpita-
le: wspomniany wojskowy oraz szpital kolejo-
wy. Do szpitala wojskowego kierowano tylko 
chorych oficerów i żołnierzy wojska polskie-
go, natomiast do kolejowego – jeńców, reemi-
grantów i pozostałych chorych. 

Z dniem 14 grudnia 1918 r. ustanowiono 
w szpitalu wojskowym (garnizonowym) etat 
dla jednej kucharki z płacą 90 marek oraz 
jednej posługaczki z płacą 50 marek. Szpi-
tal ten mieścił się w domu Filimona (obecnie 
ul. 3 Maja przy wylocie ul. Nilskiego-Łapiń-
skiego). Pracowały w nim m.in. mieszkanki 
Łap: Jadwiga Hermanowska, Marianna 
Borowska i Czesława Balecińska. Du-
chową opiekę nad szpitalem pełnił ks. Adolf 
Kruszewski. 

Rekrutacja nowych żołnierzy przeprowa-
dzana była zgodnie z wytycznymi i regulami-
nem. Ochotników przybywających do Łap nie 
można było z marszu i na szybko przydzielić 
do danej jednostki. W pierwszym rzędzie prze-
chodzili oni ewidencję Biura Zaciągowego, 
następnie stawali przed komisją wojskowo-le-
karską (komisją poborową). W rozkazie pod-
pułkownika Pasławskiego z 17 grudnia 1918 
r. można było przeczytać m.in. (…) Dowódcom: 
Biura Zaciągowego i Stacji Zbornej szczegól-
nie polecam skrupulatne dopilnowanie pomie-
nionego zarządzenia. Wszyscy przedstawieni 
przez dowództwo Stacji Zbornej do przeglądu 
ochotnicy mają być umieszczeni na imiennej 
liście z uwzględnieniem poszczególnych rubryk 
poborowych w dwóch egzemplarzach. Odtąd 
komisja poborowa segregować będzie w myśl 
wskazówek udzielonych przez dowództwo okrę-
gu wszystkich ochotników na poszczególne ro-
dzaje broni: piechota, kawaleria, artyleria, ka-
rabiny maszynowe, tabory i służba świadczeń. 
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Widok na dawny szpital wojskowy (po lewej stronie) w Łapach, lata 30. XX wieku

Brama wejściowa przed nowo budowanym kościołem
 pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach, lata 20. XX wieku 

Zbiory Jerzego R
oszkow

skiego
Zbiory rodziny Skibków
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W tym celu należy uwzględnić w pomienionych 
spisach osobną rubrykę. Po ukończonym prze-
glądzie protokół komisji wraz z listą imienną 
poborowych ma być niezwłocznie przedłożony 
dowództwu okręgu, które zarządzi transport 
nowo przyjętych rekrutów. 

Przydział czynności z końcem listopada 
1918 r. przedstawiał się następująco:
a. Kpt Mozdyniewicz:

Organizowanie i wyćwiczenie nowych for-
macji, rezerwa oficerska i jedna kompania 
piechoty, K.K.M por. Lewickiego, K.K.M 
por. Piwki, Oddziały pomocnicze, jak: służ-
ba gospodarcza dla wszystkich oddziałów 
wojskowego dowództwa okręgowego, od-
dział telefoniczny, oddział taborowy i od-
dział saperski.

b. Kpt Radoński:
Dowództwo placu i służba garnizonowa, 
podlega mu komp. 1 p.p. pod por. Dancem 
oraz oficerowie i oddziały czasowo mu od-
komenderowane. 

c Dowództwu okręgowemu bezpośredniemu 
podlegają:

Sztab Dowództwa Okręgowego

Grupa kpt. Mozdyniewicza
Dowództwo placu kpt. Radońskiego 
Pluton kawalerii ppor. Jakubskiego
Ekspozytura Żandarmerii Polowej por. Koy
Oddział sanitarny pułk. Żołątkowskiego
Dowództwu dworca podlega Dowództwu 
placu. Ponadto w obrębie Dowództwa 
Okręgowego znajduje się grupa podpuł-
kownika Podgórskiego. W myśl powyższe-
go, przydziały nadchodzących rekrutów 
oraz oficerów będą regulowane na podsta-
wie przedstawionych wniosków przez kpt. 
Mozdyniewicza zależnie od potrzeb formu-
jących się oddziałów. 

Szara zwykła codzienność życia garnizo-
nu w Łapach była przerywana różnymi uro-
czystościami. Szczególnie podniosłą rangę 
nadawano pogrzebom żołnierzy i oficerów. 
W dniu 30 listopada 1918 r. zaplanowano po-
grzeb wojskowy por. Piotra Tomaszewicza. 
Kompania garnizonowa została zobligowana 
do wystawienia plutonu honorowego, którego 
zadaniem było oddanie salw podczas pocho-
wania zwłok. W pogrzebie mieli wziąć udział 
wszyscy wolni tego dnia oficerowie. Z kolei 
w dniu 17 grudnia 1918 r. o godzinie 15.00 

odbył się pogrzeb ułana Rozmanita, którego 
urządzeniem zajęła się Stacja Zborna. Zwłoki 
z kościoła parafialnego w Łapach na cmen-
tarz eskortowali żołnierze z 2 kompanii I puł-
ku piechoty oraz oddział konny. 

Uroczyście obchodzono pierwszą Wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia. W przeddzień 
święta dowództwo zarządziło wielkie porząd-
ki na terenie garnizonu, do czego zobowią-
zano wszystkich oficerów, podoficerów i żoł-
nierzy. Podpułkownik Pasławski w rozkazie 
z 24 grudnia 1918 r. wymienił owe zadania: 
Z okazji ŚWIĄT B[ożego] N[arodzenia] pod-
ległe mi D-dztwa zarządzą gruntowne oczysz-
czenie wszystkich budynków ubikacji zajmo-
wanych przez oddziały. Budynki zamieszkałe 
winny być odpowiednio ubrane w zieleń i bar-
wy narodowe. D-dztwa oddziałów dołożą sta-
rań by wieczerza wigilijna odbyła się jak 
najuroczyściej, zgodnie z tradycja narodową 
i udziałem wszystkich oficerów poszczegól-
nych oddziałów. Po ukończeniu wieczerzy 
wigilijnej dla żołnierzy udadzą się wszyscy 
oficerowie na wspólną wieczerzę na godz. 9. 
po poł[udniu] w kasynie ofic[erskim]. Wszyst-
kim oficerom i żołnierzom podległych mi od-
działów, składam wigilijne życzenia, abyśmy 
w jak najkrótszym czasie stali się zwartą, [z]
dyscyplinowaną formacją i aby nam dane 
było spełnić pomyślnie ważne zadania, które 
OJCZYZNA nam nałożyła. 

Pułkownik Januszajtis dbał również 
o utrzymanie dyscypliny w łapskim garni-
zonie, co nie było łatwą sprawą. Zewsząd 

Grób Stanisława Leona Rozmanitha  
na łapskim cmentarzu.  

Zdjęcie z lat 80. XX wieku [autor nieznany]
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każdego dnia przybywali nowi rekruci, słu-
żący w różnych armiach zaborczych. Byli to 
ludzie mający różne doświadczenie życiowe, 
ale i wojskowe. Wśród rekrutów zdarzali się 
i tacy, którzy nagminnie łamali prawo, rabu-
jąc np. innych swoich towarzyszy. Sprawę tę 
częściowo miał załatwić rozkaz Januszajtisa 
z 30 listopada 1918 r., w którym czytamy: 

W ostatnich dniach zdarzyły się wypadki 
ostrego naruszenia dyscypliny ze strony żoł-
nierzy. Żołnierze polscy dopuścili się rabunku 
na biednych, powracających jeńców polskich. 
W czasach, kiedy żołnierz polski jest jedyną 
podstawą ładu i porządku, kilku złych ludzi 
dopuściło się najwyższego pohańbienia Mun-
duru Polskiego!

Wzywam wszystkich do opamiętania się 
i do kontroli swoich towarzyszy oraz do tego, 
abym nie został zmuszony zastosować środki, 
jakie się stosuje tylko do zwykłych zbrodnia-
rzy. 

Podoficerów i starych żołnierzy legio-
nowych wzywam, aby przyszli mi z pomocą 
i strzegli swych młodych towarzyszy przed 
występkami plamiącymi człowieka i żołnierza 
na całe życie. 

Od dnia dzisiejszego aż do odwołania 
wszelkie rabunki i nadużycia będą sądzone 
sądem doraźnym i w razie stwierdzenia winy 
– rozstrzelaniem!

Niniejszy rozkaz ogłosić we wszystkich 
oddziałach przed frontem przez 3 dni z rzędu, 
oraz wyjaśnić znacznie sądów doraźnych. 

 Dowódca Wojskowe-
go Okręgu Białostockiego

JANUSZAJTIS
PUŁKOWNIK i BRYGADIER

Łamania regulaminu doszukiwano się 
nieraz w różnych okolicznościach. Podpułkow-
nik Pasławski w rozkazie z 16 grudnia 1918 r. 
nakazał oficerowi inspekcyjnemu wizytować 
w porze nocnej hotel oficerski, znajdujący się 
w domu nr 20 (w bliskim sąsiedztwie dworca 
kolejowego). Celem nocnych wizyt miało być 
usuwanie zakwaterowanych tam szeregow-
ców, bo mogli tam zamieszkiwać tylko wyżsi 
stopniem. W tym samym rozkazie surowo 
zakazano gry w karty, a w przypadku zna-
lezienia ich u żołnierzy, nakazano zabierać 
i natychmiast niszczyć. W razie powtórzenia 
się sytuacji, winni mieli być ukarani. Ale w 
rozkazie nie wspomniano, że grą w karty zaj-
mowali się także oficerowie. 

Żołnierze nie mogli samowolnie oddalać 
się z wyznaczonych im kwater, a jeśli już to 
wymagane były przepustki lub posiadana 
ranga. W rozkazie z 17 grudnia 1918 r. pod-
pułkownik Pasławski zaznaczył, że w obrębie 
garnizonu i bez osobnych przepustek mogli 
poruszać się wszyscy sierżanci (do godzi-
ny 0.00), wszyscy podoficerowie (do godziny 
23.00), zaś starsi żołnierze i szeregowcy do go-
dziny 21.00. Dłuższe przebywanie poza kosza-
rami wymagało oddzielnej przepustki, którą 
wydawali dowódcy poszczególnych oddziałów. 

Łapski posterunek żandarmerii wysta-
wiał przepustki na podróż w kierunku Bia-
łegostoku. Każda kosztowała 5 marek, a na-
leżność była wpłacana do kasy dowództwa 
okręgu. Kontrolowano na równi cywilów oraz 
wojskowych, którzy przekraczali linię demar-
kacyjną na Narwi, co widać m.in. w rozkazie 
podpułkownika Pasławskiego z 17 grudnia 
1918 r.: (…) Wszyscy oficerowie jakichkolwiek 
armii w przejeździe przez Łapy obowiązani są 
stawić się z dokumentami podróży w Dowódz-
twie Okręgu za podpisem dowódcy okręgu lub 
adiutanta, bez czego żandarmi pełniący służ-
bę [mają] wymienione osoby zatrzymywać. 
Zarządzenie powyższe nie dotyczy oficerów, 
posiadających dokumenty wystawione przez 
wszystkie upoważnione do tego Dowództwa 
Wojska Polskiego. Ze względu na grożący ze 
wschodu napływ elementów bolszewickich 
wszystkie osoby cywilne w przejeździe do kra-
ju przez stację Łapy obowiązani są przedsta-
wić swoje osobiste dokumenty pełniącej służbę 
na stacji żandarmerii polowej Wojska Pol-
skiego do kontroli. 

 Jeszcze kilka słów o samej żandarme-
rii, co do której istniały specjalne instrukcje 
i rozkazy względem podejmowanych przez nią 
działań. Zakres jej kompetencji był bardzo sze-
roki, bo miała prawo interweniować nie tylko 
w sprawach łamania prawa wojskowego, ale 
i cywilnego. I tak w rozkazie podpułkownika 
Pasławskiego o nr L. 20 z 27 grudnia 1918 r., 
w punkcie „służba żandarmerii” można było 
przeczytać:
a.  Wszyscy oficerowie i podoficerowie Żan-

darmerii Polowej noszą w czasie pełnienia 
służby odznakę służbową i mają być uwa-
żani jako posterunki wojskowe w rozumie-
niu karnego prawa wojskowego

b. Oficerowie Żandarmerii Polowej uważani 
są za wyższe organa policji wojennej

c. Podoficerowie Żandarmerii Polowej na 
wypadek przekroczeń przeciw zarządze-
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niom policyjno-wojskowym ze strony ofi-
cerów oraz równorzędnych tymże szarżą, 
mają ograniczyć się tylko do zwracania 
uwagi wymienionym, a w razie konieczno-
ści o podanie szarży, nazwiska i oddziału 
ich, celem sporządzenia doniesienia służ-
bowego. 

d.  Wszyscy oficerowie, podoficerowie i żoł-
nierze i w ogóle wojskowi obowiązani są 
udzielać Żandarmerii Polowej w jej czyn-
nościach służbowych poparcia.

e. Nikomu nie wolno przeszkadzać, ani po-
wstrzymywać żandarma od wykonania 
czynności służbowych, pod grozą odpowie-
dzialności karno-sądowej. 

j. Żandarm, chociażby nie był na służbie, 
ma jednak prawo w każdej chwili rozpo-
cząć czynności urzędowe.

g. Żandarm ma prawo po uprzedniem 
zameldowaniu się u dowódcy, wstępu do 
wszystkich oddziałów. W wypadkach na-
głych może od razu rozpocząć czynności 
służbowe, o czem w najkrótszym czasie 
musi meldować.

h. Przeciwko zaniedbującym lub przekracza-
jącym zakres swej urzędowej działalności, 
mogą występować tylko oficerowie sztabo-
wi.

i. Od każdego bez wyjątku noszącego mun-
dur wojska polskiego, bez względu na 
czas, miejsce i rangę, ma każdy żandarm 
polowy, będący na służbie, prawo żądać 

okazania legitymacji. Odmowa uprawnia 
żandarma polowego do natychmiastowego 
aresztowania. To samo odnosi się do osób 
cywilnych, zwłaszcza na terenie operacyj-
nym. 

j. Oficerowie mają bezwarunkowo wezwaniu 
żandarma udania się z nim do najbliższej 
komendy lub władzy wojskowej uczynić za-
dość. Dopiero niesłuchanie tego wezwania 
i niemożność w danym wypadku stwier-
dzenia identyczności oficera na miejscu 

uprawnia żandarma do jego aresztowa-
nia. 
Z końcem grudnia nowy posterunek żan-

darmerii polowej ustanowiono w Pietkowie, w 
miejscu gdzie formował się szwadron ułanów. 
Warto dodać, że żandarmi mieli prawo rekwi-
rować broń u osób cywilnych, co do których 
wydano wcześniej stosowne apele o zdaniu ta-
kowej na najbliższym posterunku. Ekspozy-
tura Żandarmerii w Łapach miała za zadanie 
prowadzić systematyczną ewidencję zarekwi-
rowanej broni i wydawać ją wojskowym w za-
leżności od potrzeby. Żołnierze otrzymywali 
ją tylko na podstawie asygnaty Dowództwa 
BOW, natomiast cywile mogli ją odzyskać tyl-
ko w przypadku uznania koniecznej potrzeby 
samoobrony. Rekwirowane szable przekazy-
wano wprost do szwadronu w Pietkowie. 

W dniu 29 grudnia 1918 r. Dowództwo 
Placu w Łapach, po uprzednim porozumieniu 
się z Żandarmerią Polową, wyznaczyło dla 
oficerów i osób cywilnych ceny maksymalne. 
Za pokój z jednym łóżkiem trzeba było zapła-
cić 6 marek, natomiast z dwoma łózkami o 4 
więcej. Za każde kolejne łózko trzeba było do-
płacić 2 marki. Cena podróży powozem jed-
nokonnym z Łap do Białegostoku wynosiła 
40 marek, natomiast wygodniejszym paro-
konnym – 60 marek. Do dyspozycji podróż-
nych i wojskowych w siedzibie Dowództwa 
Placu zorganizowano kantor, który był otwar-
ty od 11.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 18.00. 

Oddział kwaterunkowy mieścił się w bu-
dynku L. 6, tam gdzie znajdowało się Dowódz-
two Placu w Łapach. Planowano również zor-
ganizowanie wojskowej jednostki kolejowej. 
Do dnia 1 stycznia 1919 r. miały zameldo-
wać poszczególne oddziały nazwiska oficerów 
i żołnierzy, którzy służyli wcześniej w au-
striackich pułkach lub rosyjskich batalionach 
kolejowych. Z końcem grudnia ustalono, że 
Dywizja Litewsko-Białoruska uzbrojona bę-
dzie wyłącznie w broń niemiecką. Posiadana 

Panorama Łap, 1942 r.

Zbiory J. i T. Łupińskich
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do tej pory długa broń austriacka lub rosyj-
ska miały wraz z amunicją zostać odesłane do 
31 grudnia podporucznikowi Merzowiczowi. 

Płk Januszajtis był zadowolony z wy-
ćwiczenia i karności swoich podkomendnych, 
czego wyraz dał w rozkazie L. 8 z 6 grudnia 
1918 r., chwaląc wyszkolenie kompanii ka-
rabinów maszynowych: I. K.K.M. w nader 
krótkim czasie wykazała znakomite postępy 
w wyćwiczeniu, co miałem sposobność stwier-
dzić osobiście na przeglądzie dn. 5-XII-18. 
Oficerom, podoficerom i żołnierzom tej kom-
panii wyrażam podziękowanie i pochwałę! 
Porucznikowi Lewickiemu szczególnie dzię-
kuję za intensywną i rzetelną pracę. Rozkaz 
powyższy należy przeczytać przed frontem we 
wszystkich oddziałach. 

W dniu 9 grudnia 1918 r. dowództwo 
WOB objął tymczasowo podpułkownik Pa-
sławski. Już następnego dnia wyruszył z Łap 
do Zambrowa transport złożony z kompanii 
karabinów maszynowych por. Lewickiego 
wraz ze wszystkimi oficerami, żołnierzami 
oraz świeżo zaciągniętymi rekrutami. Na 
miejscu w osadzie pozostały: personel Do-
wództwa Placu, Biuro Werbunkowe, Stacja 
Zborna, Oddział Wywiadowczy, Oddział Żan-

darmerii, Oddział Telefoniczny, Dowództwo 
Dworca i Oddział Sanitarny. 

Niezwykle podniosłą uroczystość zapla-
nowano na 13 grudnia 1918 r., o czym infor-
mował żołnierzy rozkaz podpułkownika Pa-
sławskiego: 

Dnia 13-ego b. m. o godz. 10-ej przed po-
ł[udniem] wszystkie oddziały stacjonowane 
w Łapach z przejrzanymi rekrutami włącznie, 
przymaszerują do tutejszego kościoła , gdzie 
wysłuchają Mszy Św. poczem nastąpi ślubo-
wanie, według roty przepisanej przez Sztab 
Generalny. Strój polowy. Służbowo nieobecni 
stawią się dn. 14 b. m. o godz. 10 przed po-
ł[udniem] przed budynkiem D-dztwa 

Okręgowego, gdzie ich zaprzysięgnie por. 
Piwko. Ślubowanie szwadronu w Pietkowie 
zarządzi por. Jakubski. Ślubowanie poste-
runków żandarmerii poza Łapami, zarządzi 
por. Koy. Ilość zaprzys[iężonych] żołnierzy, 
meldować tutaj (…). 

W rozkazie z 14 grudnia 1918 r. wydanym 
przez podpułkownika Stefana Pasławskiego 
znalazła się informacja o sformowaniu przy 
dywizji litewsko-białoruskiej pułku ułanów nr 
12, w skład którego miał wejść szwadron sta-
cjonujący w Pietkowie (jako szwadron 1/12). 

Rada Miejska Łap w 1928 r. Zdjęcie wykonano 
w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Zbiory rodziny Sańko-Saw
czenko
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W dokumentach BOW można było zna-
leźć różne drobne regulacje kierujące życiem 
żołnierzy na takich placówkach jak ta w Ła-
pach. Oto na przykład w rozkazie z 14 grudnia 
1918 r. Dowództwa Okr. W.P. w Białymstoku 
z tymczasową siedzibą w Łapach, znalazła się 
taka chociażby informacja: (…) Bezwzględ-
nie jest zakazany zwyczaj zwracania się do 
podwładnego przez „ty”. Należy zwracać się 
do żołnierzy przez „wy” do szarży sierżanta 
włącznie. Do st. sierżanta i sierż. sztab. Na-
leży się zwrócić przez „pan”. (…). Zachowane 
dokumenty i rozkazy z okresu formowania się 
oddziałów dywizji litewsko-białoruskiej w Ła-
pach, pełne są również szczegółów dotyczą-
cych przydziałów żołnierzy, a szczególnie ofi-
cerów poszczególnych jednostek [s. 65 – pdf]. 

Dowództwu zależało również na odpo-
wiednim wyszkoleniu jednostek cywilnych, 
takich jak milicja. Z dniem 17 grudnia 1918 r. 

podpułkownik Pasławski przydzielił porucz-
nika Cybulskiego do dowództwa WOB w celu 
zorganizowania i wyćwiczenia miejscowej mi-
licji. Miał on pozostać na etacie Stacji Zbornej 
w Łapach. 

W dniu 1 stycznia 1919 r. żołnierzom pol-
skim stacjonującym w Łapach odczytano roz-
kaz Józefa Piłsudskiego: 

Żołnierze! Pierwszy raz spotykamy Nowy 
Rok w wolnej Polsce. Od stu kilkudziesię-
ciu lat nie mieliśmy takiego Nowego Roku. 
W ciągu tego wieku nieraz ziemia nasza pły-
nęła krwią żołnierza w bohaterskich walkach 
o wolność, w walkach, które kończyły się klę-
ską i zakuciem w coraz cięższe kajdany. Te-
raz, gdy wolni spotykamy Nowy rok, uchyla-
my przede wszystkiem czoła przed naszymi 
Ojcami i Dziadami, którzy chociaż w walce 
ulegli przemocy, przekazali jednak swym po-
tomkom nieugięte dążenie do tego samego 

Fragment mapy z 1915 r. 
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celu, co im w boju i twardej służbie żołnier-
skiej przyświecało. 

Żołnierze! Polska nowa, Polska wolna 
narodziła się z upadku najpotężniejszych mo-
carstw, z rozbicia najsilniejszych armii. Były 
to mocarstwa, były to armie naszych rozbior-
ców, naszych ciemiężycieli. Pozostał z tego 
upadku, tak wielkiego, jakiego nie zna dotąd 
świat, chaos, który nas otacza zewsząd, który 
wdziera się do nas i do dusz naszych. Wśród 
tego rozprzężenia wznosić musimy budowę 
Siły Zbrojnej Polskiej, dla obrony Jej granic, 
dla zabezpieczenia nieograniczonej przez ni-
kogo swobody, urządzenia się we własnym 
już domu. Niełatwe to zadanie, niełatwa to 
praca. A jednak dokonać jej musimy wbrew 
wszystkim naszym nałogom i przyzwyczaje-
niom, wyniesionym z czasów niewoli, z cza-
sów służby u obcych. 

Żołnierze! W tej pracy jesteśmy i powin-
niśmy się zachować jak w boju oddając dla 
niej wszystkie swe siły. Niech każdy żołnierz 
począwszy od najwyższego dowódcy, kończąc 
na najświeższym rekrucie pamięta, że od jego 
sumienności i pracy, od jego wysiłku zależy, 
czy zabezpieczymy narodowi to, czego po nas, 
żołnierzach, naród cały spodziewać się ma 
prawo; niezależność i pełną swobodę urządze-
nia się po swojemu w Wolnej Polsce. 

Żołnierze! W dzień Nowego Roku życzę 
wam wszystkim, byśmy się za rok mogli na 
dokonaną pracę w spokojnej szczęśliwej, zjed-
noczonej Polsce z dumą obejrzeć. 

J. PIŁSUDSKI 
Belweder, dn. 1.-XII-1919

W dniu 5 lutego 1919 r. podpisano pol-
sko-niemiecką umowę wojskową, (tzw. „umo-
wa białostocka”). Jej głównym założeniem 
było określenie warunków, na jakich miała 
ewakuować się wielotysięczna armia niemiec-
ka z Białorusi i Ukrainy do Prus Wschodnich. 
Duże znaczenie miał zapis w umowie o moż-
liwości przejazdu wojsk polskich w kierunku 
wschodnim, jeszcze w trakcie przeprowadza-
nej ewakuacji. Wojska polskie mogły bez prze-
szkód przedostać się przez niemiecką strefę 
okupacyjną i zająć pozycje frontowe przed po-
stępującą ze wschodu armia bolszewicką. 

Pierwsze oddziały Dywizji Litewsko
-Białoruskiej wyruszyły 11 lutego z Łap, 
Zambrowa i Ostrowi i udały się w kierunku 
Wołkowyska. Kolejne wyjechały 12, 13 i 18 
lutego, w tym m.in. 10 Pułk Ułanów. Łapskie 
koszary nieco opustoszały, choć został tu-
taj jeszcze Białostocki Pułk Strzelców, przy-
dzielony do grupy taktycznej płk Stanisława 
Dziewulskiego. Gdy w dniu 19 lutego Niemcy 
ostatecznie opuściły Białystok, wysłano tam 
jednostki podległe płk Dziewulskiemu. Ewa-
kuacja wojsk niemieckich trwała jeszcze kilka 
miesięcy, do czasu kiedy w końcu lipca tego 
samego roku, ostatni żołnierze armii Ober-O-
stu opuścili Suwalszczyznę. 

Porządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w Łapach, lata 30. XX wieku

Zbiory rodziny Skibków
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Raduje się serce, raduje się dusza, 
Gdy pierwsza Kadrowa na Moskala rusza.

Oj da, oj da dana, kompanio kochana. 
Nie masz to jak Pierwsza, nie!/bis

A gdy wróg psiawiara drogę nam zastąpi, 
To kul z Manlichera nikt mu nie poskąpi. 

Oj da, oj da dana...

Chociaż w butach dziury i na portkach łaty,
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. 

Oj da, oj da dana...

A gdy się szczęśliwie skończy wojowanie, 
To pierwsza kadrowa gwardią zostanie. 

Oj da, oj da dana...

A więc piersi naprzód, podniesiona głowa, 
Bośmy przecież pierwsza kompania kadrowa.

Oj da, oj da dana...

ŚPIEWNIK PIEŚNI LEGIONOWEJ
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Rozkwitały pąki białych róż, 
Wróć, Jasieńku, z tej wojenki już, 
Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat, 
Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat.

Kładłam ci ja idącemu w bój, 
Białą różę na karabin twój, 
Nimeś odszedł, mój Jasieńku, stąd, 
Nimeś próg przestąpił, kwiat na ziemi zwiądł.

Ponad stepem nieprzejrzana mgła, 
Wiatr w burzanach cichuteńko łka. 
Przyszła zima, opadł róży kwiat, 
Poszedł w świat Jasieńko, zginął za nim ślad.

Już przekwitły pąki białych róż, 
Przeszło lato, jesień, zima już, 
Cóż ci teraz dam, Jasieńku, hej,
Gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny swej?

Jasieńkowi nic nie trzeba już, 
Bo mu kwitną pęki białych róż, 
Tam pod jarem, gdzie w wojence padł, 
Rozkwitł na mogile białej róży kwiat.

Nie rozpaczaj, lube dziewczę, nie, 
W polskiej ziemi nie będzie mu źle,
Policzony będzie trud i znój, 
Za Ojczyznę poległ ukochany twój. 
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Ułani, ułani, malowane dzieci,
Niejedna panienka za wami poleci! 

Hej, hej, ułani, malowane dzieci, 
Niejedna panienka za wami poleci!

Niejedna panienka i niejedna wdowa 
Za wami do piekła polecieć gotowa. 

Hej, hej ułani, malowane dzieci...

Nie ma takiej wioski, nie ma takiej chatki, 
Gdzie by nie kochały ułana mężatki. 

Hej, hej ułani, malowane dzieci...

Kochają i panny, lecz kochają skrycie, 
Każda za ułana oddałaby życie. 

Hej, hej ułani, malowane dzieci...

Jedzie ułan, jedzie, szablą pobrzękuje, 
Uciekaj, panienko, bo cię pocałuje! 

Hej, hej ułani, malowane dzieci...
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Źródło utworów: 
http://www.bibliotekapiosenki.pl/strona/spiewnik-polaka (s. 25-28)

Legiony to – żołnierska nuta,
Legiony to – ofiarny stos. 
Legiony to – żołnierska buta, 
Legiony to straceńców los!

My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 
Na stos rzuciliśmy, swój życia los, 
Na stos, na stos!

Mówili, żeśmy stumanieni, 
Nie wierząc nam, że chcieć – to móc! 
Laliśmy krew osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz! 

My, Pierwsza Brygada...

O, ile mąk, ile cierpienia, 
O, ile krwi, wylanych łez, 
Pomimo to – nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił – wędrówki kres! 

My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują 
I trafić chcą do naszych dusz. 
I mówią, że już nas szanują, 
Lecz właśnie czas odwetu już! 

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania, 
Nie waszych mów, ni waszych łez!
Już skończył się czas kołatania 
Do waszych serc – do waszych kies! 

My, Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania
Za mękę serc i katusz dni. 
Nie chciejcie więc – politowania, 
Zasadą jest: za krew – chciej krwi! 

My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my jednością silni 
Tworzymy Polskę – przodków mit, 
Że wy w tej pracy nie dość pilni, 
Zostanie wam potomnych wstyd! 

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry, 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew, i marzeń sny.

 My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni. 
Wśród fałszów siać siew szlachetności 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi. 

My, Pierwsza Brygada...


