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Żołnierze Września 1939 roku. Bohaterowie – począwszy od szeregowców, aż po 
generałów. Ba, nawet Marszałka. A tak mało o nich wiemy, chociaż ostatni z nich jesz-
cze żyją. Wrzesień 1939 roku był dla wielu żołnierzy zaledwie epizodem w ich wojennej 
epopei. Owszem, wielu powróciło do swych domów jeszcze jesienią 1939 roku. Jednak 
wiele setek tysięcy znalazło się za drutami niemieckich oflagów, stalagów lub w so-
wieckich łagrach. Żołnierze Września 1939 roku: oficerowie, podoficerowie i szeregowcy 
utworzyli największą podziemną armię w okupowanej Europie: Związek Walki Zbroj-
nej, Bataliony Chłopskie, Armię Krajową… Jeszcze inni tworzyli chwalebną historię 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie lub zasilili szeregi 1 Dywizji…

Wydaje się więc, że Wrzesień 1939 roku był faktycznie tylko krótkim epizodem 
w biografiach naszych ojców, dziadków lub pradziadków. 

Lata powojenne. Były to czasy zakłamania historycznego, przemilczania albo wręcz 
pogardliwego zohydzenia. Nie zachęcały weteranów z 1939 roku do snucia wspomnień 
nawet w gronie najbliższych. Tym bardziej, że dla jeńców niemieckich i sowieckich 
obozów, dla żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej lub w sze-
regach partyzanckich upalny Wrzesień 1939 roku był preludium do wielu wspaniale 
zapisanych kart naszej historii. I naprawdę ciekawych wspomnień.

Realizacja książki przyniosła niespodziewane efekty. Udało się dotrzeć do cennych 
archiwów: pamiętników, listów, dokumentów, fotografii…

Okazało się również, że wiemy więcej o uczestnikach czynu niepodległościowego 
z lat 1914-1921. Tymczasem biografie wojenne uczestników walk w 1939 roku nieraz 
zawierają się w kilku rubrykach książeczki wojskowej. To jeszcze jeden symptom mi-
nionych czasów. Ale czy tylko minionych?

Mam nadzieję, że książka wzbudzi zainteresowanie historią naszych rodzin i Ma-
łej Ojczyzny. A przede wszystkim zachęci do przejrzenia strychów i szuflad. Bo nieraz 
kryją one naprawdę bezcenne skarby z naszej przeszłości…

PS. Dobrze się stało, że do projektu zostali zaproszeni łapscy seniorzy. Bo w tej 
książce znalazły się biografie ich bliskich – ojców, stryjów, sąsiadów… Dobrze spisali 
się młodzi wolontariusze z I LO im. A. Mickiewicza w Łapach. Ten projekt może stać 
się początkiem dłuższej pracy historycznej dwóch pokoleń. Nadal będziemy gromadzić 
i publikować biografie żołnierzy z Września 1939 roku na profilu Fb: Nasi poszli w bój, 
a także w nowej galerii Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego: www.
wirtualnelapy.pl

Fotografia z archiwum Muzeum Szkolnego I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach
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Pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę wysoką, 
ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest 
tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państwa, która jest bezcenna. Tą 
rzeczą jest honor. 

Józef Beck  Minister Spraw Zagranicznych RP

Westerplatte

– … Ranni, ranni zemrą. My także padniemy i…– mówi major Sucharski. 
– Ranni wszędzie umierają, nasze życie też wystawiamy na szwank – ripostuje 

kapitan Dąbrowski.
– Po to, żeby ludzie słuchali w radiu tych czterech słów: „Westerplatte broni się 

jeszcze?” To nonsens. Za kilka godzin Westerplatte może zamienić się w cmentarzysko 
nas wszystkich.

– Ale jeszcze nie  zamieniło się. Chcę być wierny przysiędze. Mamy co jeść i czym 
strzelać. – Kapitan nie patrzy w stronę majora. Odwraca się i wychodzi. Już od drzwi 
rzuca – Zdecydujesz, jako dowódca. W zgodzie z sumieniem. 

Major decyduje – Wywiesić białą flagę. Rozkazuję: kapitulujemy. Zarządzam zbiór-
kę załogi w koszarach. 

Plutonowy Buder żąda rozkazu na piśmie.  Major staje przed frontem żołnierzy. 
Mówi– Nie chcę używać wielkich słów. Słuchaliście moich rozkazów przez długi czas 
wspólnej służby. Teraz musicie wykonać jeszcze jeden. Za te siedem dni ciężkiego boju, 
za krew i poświęcenie dziękuję wam w imieniu Ojczyzny. Przykro mi, że jako wasz 
dowódca dobrowolnie was oddaję w ręce wrogów. Trzeba uniknąć większych ofiar.  
Dalsza walka jest beznadziejna. Pomocy znikąd nie otrzymamy. Jedyne wyjście: Pod-
dać się. Patrzcie. Przetrwał nad bramą koszar polski orzeł. Poddajemy Westerplatte, 
ale wierzę w to głęboko, że zwycięstwo będzie nasze. Wy przydacie się jeszcze Polsce. Za 
wszystko biorę odpowiedzialność na siebie. Wobec Boga i Ojczyzny.

Pocztówka z archiwum Ryszarda Francke z Łap
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Nagle, nie wiadomo skąd, ktoś podał nutę i zaczął pieśń: Śpij kolego w ciemnym 
grobie. Bóg, choćby miał serce z kamienia, musi wysłuchać wyśpiewanej prośby: Niech 
Polska przyśni się tobie. 

A potem idą się ogolić i uprasować. Niech Niemcy widzą, że obrońcy Westerplatte 
wyglądają, jak żołnierze. Piętnastu poległo. Tylko piętnastu. – U nas padło około czte-
rystu – cicho mówi kapitan Kleikamp, dowódca pancernika Schleswig-Holstein. Zbliża 
się niemiecki generał Eberhardt. Salutują obaj: major Sucharski i generał. Równocze-
śnie. – Panie generale! Dowódca Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, 
major Sucharski, zgłasza kapitulację załogi. 

– Mam prawdziwy i niekłamany zaszczyt – mówi Niemiec – poznać tak walecz-
nego i nieustępliwego przeciwnika. Biliście się dzielnie. Pragnę wyrazić swoje najwyż-
sze uznanie. Każda wielkość musi jednak ustąpić w przeważających okolicznościach. 
Składam panu gratulacje za postawę jego żołnierzy. W dowód uznania przyznaję panu 
prawo noszenia białej broni, w pańskiej, hm, nowej sytuacji.

Następuje chwila przerwy. Niemcy szukają szabli majora. Obrońcy Westerplatte 
stają w zwartym szeregu. – Za dzielność pana, pańskich żołnierzy i podoficerów wrę-
czam panu tę szablę z prawem noszenia jej w niewoli – mówi generał Eberhardt. Salu-
tuje polskiemu oficerowi. Sucharski nie mówi ani słowa. Salutuje tylko, odbiera szablę, 
robi przepisowy zwrot i odchodzi do szeregu. Jest bardzo blady gdyż niemiecki żołnierz 
podał mu szablę… kapitana Bronisława Dąbrowskiego. Spojrzał w stronę stojącego na 
baczność oficera. Ten tylko dyskretnie skinął głową. Kolumna jeńców rusza. Niemieccy 
oficerowie salutują. Taki dostali rozkaz.   

PS. Major Henryk Sucharski przeżył niewolę. Tuż po zakończeniu wojny udał się 
do Włoch, gdzie objął dowództwo 6 Batalionu Strzelców Karpackich. Zmarł 30 sierpnia 
1946 roku w Neapolu. 

Kapitan Franciszek Dąbrowski znalazł się w oflagu. W 1945 roku powrócił do kra-
ju. Podjął służbę w Marynarce Wojennej. W 1950 roku zachorował na gruźlicę i został 
natychmiast zwolniony ze służby bez prawa do emerytury. Zajął się chałupnictwem, 
a także prowadził kiosk z gazetami. Zmarł w 1962 roku.

Kapitan Mieczysław Słaby, lekarz z Westerplatte. Powrócił z niewoli do kraju. 
Krótko pracował w wojskowej służbie zdrowia. W 1948 roku został aresztowany przez 
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Urząd Bezpieczeństwa i poddany straszliwym torturom. Jego schorowany organizm 
tego nie wytrzymał. Zmarł w 1948 roku w więziennym szpitalu. 

Porucznik Leon Pająk został wyleczony z ran przez niemieckich lekarzy. Wojnę 
przeżył za drutami oflagów. W 1946 roku powrócił do Polski. Podjął pracę w  jednej 
z kieleckich fabryk. W 1953 roku został, jako „element niepewny”, zwolniony z pracy. 

Podporucznik Zdzisław Kręgielski odbył podobną drogę, jak jego koledzy – oficero-
wie. Trafił do niemieckiego oflagu. Po wojnie powrócił do Polski i zgłosił się do wojska. 
W 1948 roku został aresztowany, a wkrótce relegowany ze służby. Pracował, aż do 
emerytury, w przedsiębiorstwach cywilnych. 

Warto dodać, że wśród bohaterskiej załogi placówki było 20 żołnierzy z białostoc-
kiego 4. Dywizjonu Artylerii Konnej oraz 43 z pułków stacjonujących na Wileńszczyź-
nie.

Trudno dopisać powojenne biografie podoficerów i szeregowców załogi Westerplat-
te. Jednak ich losy ułożyły się nieraz bardziej tragicznie niż sama obrona placówki 
w 1939 roku. 

Marian Olechnowicz

 „Dnia 9 października w Łapach, w obecności przedstawicieli rządu, wojska, kolei, 
samorządu, organizacji społecznych i zawodowych oraz licznie zebranych pracowni-
ków kolejowych i miejscowego społeczeństwa dowódca 42. Pułku Piechoty ppłk. Wa-
cław Malinowski przyjął dar w postaci 2 ciężkich karabinów maszynowych z wyposa-
żeniem, jako dar pracowników kolejowych Warsztatów Głównych i innych służb PKP 
oraz 1 ręczny karabin maszynowy ufundowany przez obywateli miejscowych, dając tym 
samym wyraz gotowości społeczeństwa do trudów i ofiar dla potęgi Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej.”

Władysław Piotrowski, który był wówczas kancelistą w biurze kreślarskim, spo-
rządził akt przekazania tych darów pismem kaligraficznym, złotym, na papierze czer-
panym. Na dokumencie była postać kolejarza w wojskowym uścisku dłoni z żołnierzem.
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Ze wspomnień Adama Kuleszy, 
syna nauczyciela szkoły powszechnej w Łapach

„W 1937 roku na terenie całego kraju odbywała się zbiórka FON. Ludzie oddawali 
nieraz drogie, rodzinne, wartościowe przedmioty: pierścionki, złote zegarki, obrączki. 
Moja szkoła również nie chciała pozostać w tyle. Zebrana przez rodziców, uczniów i har-
cerzy kwota przeznaczona została na zakup ciężkiego karabinu maszynowego dla biało-
stockiego wojska. W dniu 9 października 1938 roku, na uroczystość przekazania broni, 
gromadnie przyszli mieszkańcy miasta, dziatwa szkolna była ustawiona w czworobok. 
Była drużyna harcerska ze sztandarem i orkiestra kolejarzy. Przybyli przedstawiciele 
władz, duchowieństwo i oddział wojska. Po przemówieniach, występie chóru i orkiestry, 
poświęceniu karabinów odbył się pokaz musztry wojskowej. Przybyli oficerowie i żoł-
nierze otrzymali kwiaty”.  

Łapy szykowały się do wojny od jesieni 1938 roku. Część ścian hal fabrycznych, a 
także wszystkie dachy zostały pokryte farbą w kolorach ochronnych. Harcerze szkolili 
się w udzielaniu rannym pierwszej pomocy. Zajęcia odbywały się w stojącym nieopodal 
dworca kolejowego budynku, tzw. ambulansu. Jak opisuje w swoim pamiętniku Fran-
ciszek Kowalski, w białym, murowanym budynku przy dworcu harcerze zorganizowali 
punkt pomocy wojsku. Można tam było otrzymać gorącą herbatę, papierosy i zapałki. 
Najaktywniejsze były druhny: Regina Rysiówna – Inka oraz Leokadia Szymborska. 

Na bocznicę kolejową w Łapach wjechał wojskowy pociąg sanitarny. – Pamiętam 
grozę tamtych dni – wspominała Wiesława Francke, wówczas mieszkanka Ossego – 
Najbardziej baliśmy się tego, że Niemcy użyją gazów bojowych. Dlatego wszyscy mieli-
śmy maseczki szyte z bandaży. We wrześniu wiele rodzin opuściło Łapy, uciekając do 
pobliskich wsi. Przygarnęli nas w Gąsówce Starej państwo Hryniewiccy, którzy miesz-
kali w dużym, drewnianym dworze. Pamiętam, jak w leszczynową aleję wiodącą do 
dworu wjechali któregoś dnia ułani. W ten sposób skryli się przed nadlatującymi nie-
mieckimi samolotami. Te zaś bombardowały dworzec PKP i Warsztaty. Żołnierze rozło-
żyli się kwaterą w zabudowaniach dworskich. Kiedy w połowie września wróciliśmy do 
Łap, zobaczyliśmy ponury obraz. Dworzec był zbombardowany, część hal fabrycznych 
zniszczona, popalone domy…

Pierwszą ofiarą niemieckiej agresji był stolarz z miejscowych Warsztatów. Został 
zastrzelony przez niemieckiego lotnika na moście w Uhowie.

Ćwiczenia gazowe w Łapach. Fot. Władysław Piotrowski. Z archiwum Mariana Olechnowicza.
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Jak wspomina w swej „Kronice rodzinnej” inż. Eugeniusz Kosicki, bomby spadły na 
Łapy też 2 września. Dzień był słoneczny, bo i wrzesień tamtego roku był upalny. Łapy 
były ważnym węzłem kolejowym, zaś Warsztaty fabryką o dużym znaczeniu wojsko-
wym. Spadająca bomba trafiła w dom fryzjera Bolesława Falkowskiego. Była to duża 
murowana kamienica. Obok znajdowała się pralnia Zdrodowskich i sklep spożywczy 
Marynków. Natychmiast pobiegli ludzie na ratunek. Pod gruzami domu zginęli Sabina 
oraz Irena Wituła, Adela Chamerska, Bogumiła, Władysław oraz Stefan Napłoszkowie. 
Bomba dosięgła też dwóch żołnierzy i miejscowego Żyda. Zabitych zostało jedenaście 
osób. 5 września bomby spadły na wojskowy skład wagonów. Znowu zginęli ludzie. 
Rannych przeniesiono na ulicę Leśnikowską do domu Kazimierza Łapińskiego-Laby. 
Ranni leżeli też w kępie drzew za stodołą Łapińskich. Nad nimi pochylał się z troską 
ksiądz Bronisław Tałandzewicz. Zabici żołnierze z pułku grodzieńskiego spoczywają na 
łapskim cmentarzu.  

Niemcy weszli do Łap dopiero 14 września. Przy łaźni znajdował się polski punkt 
oporu z działkami przeciwlotniczymi i karabinami maszynowymi. Po krótkiej walce 
żołnierze polscy opuścili Łapy. Niemcy przeszli przez miasto szybkim marszem, w ko-
lumnie... Prawdopodobnie w okolicach wspomnianej łaźni rozstrzelali wówczas grupę 
miejscowych Żydów. 25 września hitlerowcy opuścili Łapy, do miasta weszły oddziały 
Armii Czerwonej…  

Marian Olechnowicz

Ruiny dworca kolejowego w Łapach. Z archiwum Mariana Olechnowicza.
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Stefan Adamczuk 

Urodził się w 1917 roku. Rodzina trafiła do Łap 
Osse w 1924 roku. Władysław Adamczuk, ojciec Ste-
fana, był kolejarzem w pobliskich Łapach.  Po ukoń-
czeniu miejscowej szkoły powszechnej Stefan uczył 
się w Państwowej Szkole RzemieślniczoPrzemysłowej 
w Białymstoku. Wyuczył się dobrego wówczas zawo-
du tokarza. Potem kontynuował naukę na kursach 
kreśleń w warszawskiej szkole inż. H. Gajewskiego. 
W listopadzie 1936 roku zgłosił się ochotniczo do od-
bycia służby wojskowej. Mając prawo wyboru rodzaju 
wojsk, zdecydował się na służbę w 5. Pułku Lotniczym 
w Lidzie. Tam zdobył specjalność rusznikarza. Został 
przydzielony do 56. Eskadry Towarzyszącej. W 1937 
roku ukończył szkołę podoficerską.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej rozpo-
czął  pracę w parowozowni w Wołkowysku. Ponownie został zmobilizowany 24 sierpnia 
1939 roku. Niedaleko Siedlec został ranny w biodro i trafił do niemieckiego lazaretu. 
Później był więziony w obozie przejściowym w Małkini. Uciekł dzięki pomocy Volks-
deutscha o nazwisku Aksamit. Otóż Stefan Adamczuk  pomylił go z Józefem Aksami-
tem, z którym odbywał służbę wojskową w Lidzie. Nie wiedział, że Józef miał brata 
bliźniaka. Na szczęście ten, rozbawiony pomyłką, pomógł Polakowi. Do Łap Stefan 
powrócił w listopadzie 1939 roku. Podjął pracę w Warsztatach Głównych. Pracował aż 
do emerytury, na którą przeszedł w 1988 roku. Zmarł 28 stycznia 2004 roku w Łapach.

Biografię spisała i fotografię udostępniła Iza Darowska, 
absolwentka I LO w Łapach im. A. Mickiewicza z 2004 roku

Stanisław Bochno

Urodził się w 1913 roku. Ukończył szkołę gimna-
zjalną i zyskał świadectwo maturalne. W latach 1934-
1935 służył w Szkole Podchorążych Piechoty, gdzie 
przeszedł przeszkolenie unitarne. Następnie w latach 
1935-1937 w Szkole Podchorążych Kawalerii w Gru-
dziądzu. 1 października 1937 roku otrzymał awans 
na pierwszy stopień oficerski z przydziałem do 2 Puł-
ku Ułanów Grochowskich w Suwałkach. W kampanii 
wrześniowej 1939 był dowódcą 2 plutonu w 3 szwa-
dronie macierzystego pułku, który działał w składzie 
Suwalskiej Brygady Kawalerii. U schyłku walk zo-
stał dowódcą 3 szwadronu. Za udział w wojnie obron-
nej otrzymał Krzyż Walecznych oraz Virtuti Militari 
V Klasy. Trafił do niewoli niemieckiej, z której powrócił w 1945 roku. W rodzinnym 
archiwum zachowały się zapiski z niewoli, a także kalendarz z 1939 roku. Ożenił się 
z Wandą Januszewicz, córką przedwojennego kierownika szkoły powszechnej w Ła-
pach. Państwo Bochno przez wiele lat mieszkali w Łapach przy ulicy Głównej. W ich 
mieszkaniu, w pokoju na ścianie, wisiała lanca ułańska, zaś w kartonowej tulei znaj-
dował się dobrze zachowany akt nominacji na stopień podporucznika z podpisem Mar-
szałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego… Ppor. Stanisław Bochno zmarł w 1995 roku 
w Łapach.

Marian Olechnowicz
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Edward Borowski

Urodził się 4 czerwca 1916 roku w Surażu. 
W 1937 roku pan Edward został wcielony do 14 Puł-
ku Artylerii Konnej w Białymstoku.

– Byłem wtedy młody, sprawny i nic nie spra-
wiało żadnego kłopotu. Byłem, jak to się mówi, zdol-
ny do wszystkiego. Szybko nauczyłem się woltyżerki 
– wspominał pan Edward – Pamiętam konie, które 
przychodziły „na remonty” (młode konie, które trze-
ba było nauczyć wojskowej służby). W moich rękach 
szybko przywykały do nowej pracy. Siwka, którą do-
stałem tuż przed wybuchem wojny, była mądra, jak 
człowiek. To ona wyniosła mnie spod ostrzału we 
wrześniu 1939 roku w boju pod Olszewem. W puł-
ku artyleryjskim byłem bombardierem, a pełniłem 
jeszcze dodatkowo funkcję trębacza. To ja grałem na 

pobudki, capstrzyk i „do ataku”. Dwa lata przeleciały szybko, służba, manewry, pułko-
we święto, przepustki i już liczyliśmy dni do domu. Wojna. Stało się i zatrzymali nas 
w jednostce.

Wojna

Pierwsze dni nie były straszne. Przekroczyliśmy granicę pruską. Wdziałem pruskie 
gospodarstwa. Pomyślałem wtedy: – Trudno będzie z nimi wygrać. Oj, tu taki porządek. 

Wycofaliśmy się, idąc lasami, pod Łomżę. Potem była bitwa pod Olszewem. Wal-
czyliśmy wespół z naszymi kolegami z 10 Pułku Ułanów Litewskich.. Zabiliśmy kilku 
Niemców. Nacierały lekkie czołgi i trafiał w nas celny ogień nieprzyjaciela. Okazało się, 
że informacje o ruchu naszych wojsk przekazuje Niemcom kobieta – szpieg. Zatrzymano 
ją. Ładna była. Sąd polowy i kilku ochotników wykonało na niej wyrok śmierci. Niemcy 
w odwecie rozstrzelali kilkunastu przypadkowo zatrzymanych chłopów z okolic. 

Ocalałem z tej wrześniowej zawieruchy. Pułkownik wydał rozkaz, że mieszkający 
w tych okolicach mogą rozejść się do domów. Byłem z Suraża, do domu blisko i posta-
nowiłem wracać. Kilka dni ukrywałem się w stogu siana nad Narwią. 

Na początku października Edward Borowski wrócił do domu. Tu zdawało się, że 
wojna już oddaliła się na dobre. Wkrótce Niemcy zaczęli się wycofywać. Na nadnar-
wiańskich grądach już widać było zbliżające się wojska radzieckie.

– Od ruskich czuć było dziegciem i widać było, że to jakiś trochę dziki lud – wspo-
minał Edward Borowski. Oni jednak zaczęli rządzić. W rodzinnym domu Borowskich, 
tym koło magistratu, zamieszkał predsiedatiel z żoną. 

Nadszedł czerwiec 1940 roku. W domu Edwarda zawitali radzieccy wojskowi, gdyż 
rodzinę uznano za kułacką. Tłumaczono Borowskim, że muszą być wysiedleni, bo to 
strefa przyfrontowa. Wyrok był złowieszczy – Na Sybir. Rodzina trafiła na dworzec 
kolejowy w Łapach. Do bydlęcych wagonów ładowano po 60-70 ludzi. W 1941 roku 
Edward odzyskał wolność i zgłosił się do powstającego w Związku Sowieckim II Korpu-
su gen. Władysława Andersa. 

Po wojnie osiadł w Anglii. Do Polski powrócił dopiero na początku lat 60-tych ubie-
głego wieku. Zamieszkał w Łapach.

Opracowali: Marta Jaworska i Marian Olechnowicz
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Franciszek Borowski

Urodził się w 1903 roku w Gąsówce Starej. Był synem 
Józefa i Karoliny z Czajkowskich. Rodzice byli rolnika-
mi. – Dobrze znał język rosyjski. Prawdopodobnie zdążył 
zaliczyć przynajmniej jedną klasę szkoły carskiej – mówi 
Zenon Borowski, wnuk Franciszka. – Jak wspominał dzia-
dek, w czasie wojny potrafił porozmawiać z Sowietami. 
A nawet nas próbował uczyć tego języka. Zachowało się 
tylko jedno jego zdjęcie. Na dodatek w mundurze wojsko-
wym białostockiego 10. Pułku Ułanów Litewskich. Dzia-
dek był ordynansem dowódcy kompanii. W sierpniu 1939 
roku został zmobilizowany do Policji Państwowej. Stawił 
się do służby na posterunku w Sokołach. Mój ojciec  pa-
mięta, że Franciszek otrzymał kartę mobilizacyjną od soł-
tysa. Budynek posterunku stoi w Sokołach do dzisiaj. 

Kiedy nasze pododdziały cofały się na wschód, poli-
cjanci z Sokół dołączyli do wojska. – Wiem, że dziadek 

szedł przez Bielsk Podlaski, Nowe Berezowo, Hajnówkę, Wołkowysk – tłumaczy pan 
Zenon – I chyba dotarł aż do Mołodeczna. Tam jego pododdział został otoczony przez 
Sowietów. Po rozbrojeniu i sprawdzeniu pochodzenia – poprzez okazanie stanu dłoni – 
został zwolniony, z możliwością powrotu: Idi kuda choczesz – powiedział Sowiet. Wrócił 
do Gąsówki Starej 31 października 1939 roku. Był późny wieczór, jego rodzina właśnie 
szykowała się do kolacji. W domu była Marianna, żona Franciszka, niespełna 10-letnia 
córka Eugenia i 7-letni syn Tadeusz, czyli mój ojciec – tłumaczy Zenon Borowski – 
Właśnie mój tata, rocznik 1932, zapamiętał pewien szczegół z tego wieczoru. Otóż jego 
mama powiedziała: Zrobimy kolację. A może ojciec wróci? I dosłownie po chwili usłysze-
liśmy kołatanie do drzwi. Ojciec mówił o tym zdarzeniu drżącym głosem. Nie ukrywam, 
że i ja byłem wzruszony – dodaje pan Zenon.  

 Z Franciszkiem Borowskim powróciło jeszcze dwóch żołnierzy: Józef Grochowski 
z Gąsówki Starej (zmarł pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku) oraz Łapiński, zwany 
Waśkiem z Łap Dębowiny. Franciszek Borowski zmarł w 1986 roku.  

Opracował Marian Olechnowicz. 
Fot. z albumu Zenona Borowskiego z Łap

Marcin Borowski-Beszta

Ojca pamiętam – wspomina dr Tadeusz Borowski-
Beszta, rocznik 1934 – Kiedy wrócił z Litwy, z obozu 
internowania. Siedziałem w huśtawce zawieszonej na 
belce sufitowej w kuchni. On stanął w oknie, w polo-
wym mundurze wojskowym. Wielka radość! A potem 
pamiętam, kiedy poszedł zameldować się, bo było ogło-
szenie wywieszone w całym miasteczku, że mają mel-
dować się wojskowi, którzy byli w Wojsku Polskim. 
Nie od razu poszedł, ale dopiero po kilku dniach. Boże 
Narodzenie jeszcze spędził w domu. Poszedł zameldo-
wać się i już nie wrócił. Całą noc czekałem na ojca. 
A łzy? Musiały przyschnąć.

Kapitan Marcin Borowski-Beszta był oficerem re-
zerwy. W latach 30-tych ubiegłego wieku zastępcą Ko-
mendanta Straży Pożarnej w Łapach.
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Pochodził z miejscowości Borowskie Olki, lecz rodzina mieszkała w Łapach. Czyn-
nie uczestniczył w szkoleniu członków Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie wy-
sokomazowieckim. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Łapach. W cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej dowodził kompanią, a w końcowej fazie walk batalionem 
piechurów. W wolnej Polsce służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Jego żoną była 
Maria z Grabowskich. Marcin Borowski-Beszta był odznaczony Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Zasługi, Medalem Polska Swemu Obrońcy oraz Medalem 10-lecia Odzyskania 
Niepodległości. Wiosną 1939 roku kpt. Marcin Borowski-Beszta znowu założył mundur. 
Trafił do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckiem. W czerwcu, tuż 
przed Bożym Ciałem przysłał do żony list: „Śnił się mi nasz syn…” – Dopytywał o uko-
chanego Tadeusza. I dawał wskazówki dotyczącego wychowania. – Ten list był najcen-
niejszą pamiątką – tłumaczy doktor Borowski-Beszta. – Niestety, niedawno zaginął. 

We wrześniu  1939 roku kpt. Borowski-Beszta walczył przeciwko Sowietom. 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. 

Marian Olechnowicz. Fot. z archiwum dr. Tadeusza Borowskiego-Beszty

Brzozowski – zapomniany żołnierz

Józef Herman, rocznik 1932, jest rodowitym mieszkańcem Płonki Strumianki. – 
Z naszej wsi na pewno w 1939 roku na wojnie był Jan Płoński. Pamiętam, że oficerem 
wojska był Brzozowski. Jak on miał na imię – Jan albo Antoni? W Strumiance mieszka-
ły jego dwie siostry – Zofia i Franciszka. Ten oficer często zatrzymywał się na plebanii 
w Płonce Kościelnej u księdza Wyszomirskiego. Brzozowski zginął w 1939 roku. Z opo-
wieści Zofii wiem, że jej brat walczył na Wileńszczyźnie, a potem w obronie Warszawy. 
Poległ podczas przeprawy przez rzekę. Może w Muzeum Wojska w Białymstoku będą 
mogli coś dopowiedzieć? – dodaje pan Józef.

Opracował Marian Olechnowicz 

Jan Brzozowski – obrońca Westerplatte

W Zdrodach Starych dopytuję znajomą kobietę o żołnierzy z 1939 roku. Najlepiej 
pójść do Czerwińskich – tłumaczy. Miała rację. 

Jan Brzozowski urodził się w 1915 roku w Brzozowie Korabiach – mówi Janina 
Czerwińska, z domu Brzozowska. – Był bratem mojego ojca. W 1939 roku odbywał 
czynną służbę wojskową. I został skierowany na Westerplatte. Trafił do niewoli. Jesz-
cze jesienią 1939 roku został przez Niemców osadzony w obozie jenieckim. Pół roku 
później udało się mu uciec. Szedł do domu pieszo. Zginął tragicznie już po wojnie, wraz 
z kolegą, w okolicach Brzozowa Chrzczony. Dwóch naraz od jednej kuli – tłumaczy 
kobieta. – Kolega zginął na miejscu. Jana dowieźli do szpitala w Łapach. Zmarł na 
stole operacyjnym. Jest pochowany w grobie rodzinnym Brzozowskich na cmentarzu 
w Poświętnem. 

Jego nazwisko jest wypisane na pomniku obrońców Westerplatte w Gdańsku.
   PS. Jan Brzozowski czynną służbę wojskową odbywał w 86. Pułku Piechoty 

w Mołodecznie w latach 1938-1939, skąd na Westerplatte przybył 13 sierpnia 1939 
roku. Brał udział w obronie Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Trafił do niewoli nie-
mieckiej. Został przewieziony do Stalagu I A w Królewcu – (nr jeńca 2176). Latem 1940 
roku, wraz z Julianem Dworakowskim, zbiegł w rodzinne strony – (z opracowań doty-
czących obrony Westerplatte).

Opracował Marian Olechnowicz
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Witold Cander

Urodził się w 1919 roku. Mieszkał w Uhowie. Ukoń-
czył Szkołę Przemysłowo-Rzemieślniczą w Białymstoku. 
W 1939 roku pełnił służbę w 51. Eskadrze Rozpoznawczej. 
Był strzelcem pokładowym. Latał słynnym PZL Karaś. 
W 1939 roku przedostał się do Francji, a następnie do An-
glii. Pełnił służbę, w stopniu sierżanta, w 305 Dywizjonie 
Bombowym. Zmarł w 2000 roku w Anglii. 

Opracował Marian Olechnowicz 
Fot. z archiwum autora

Jan Car

Urodził się w 1912 roku w Izbiszczach. Jego rodzice byli rolnikami. W 1931 roku 
został żołnierzem białostockiego 10. Pułku Ułanów Litewskich. W sierpniu 1939 roku 
otrzymał ponownie powołanie do wojska. Stawił się w jednostce wojskowej w Czerwo-
nym Borze. Jego pododdział wziął udział w ciężkich walkach nad Narwią. 

– W trakcie bitwy pod Nowogrodem – wspominały córki: Zofia Śniecińska i Teresa 
Sienkiewicz – ojciec został ciężko raniony w nogę. W połowie września dostał się do 
niemieckiej niewoli i jako jeniec spędził w niej 5 lat i 8 miesięcy. Przebywał w Królew-
cu i jego okolicach. Pracował w fabryce papieru, elektrowni, a potem w gospodarstwie 
rolnym w Gutwolwarkenkatenhof. Wspominał, że warunki życia były bardzo ciężkie. 
Najbardziej dokuczał głód, a Niemcy karmili byle czym. Pewnego razu przyjechała cy-
sterna z jedzeniem dla jeńców. Były w niej ugotowane liście kapusty z końskimi kopy-
tami. W trakcie mrozów, gdy pracował w fabryce, aby ogrzać się, owijał się kartkami 
papieru. Najbardziej „godziwe” warunki życia panowały u bauera, u którego pracował 
na roli. Tata bardzo szybko opanował język niemiecki. Dzięki temu mógł się swobodnie 
komunikować. Jego głównym zajęciem w gospodarstwie było zajmowanie się pszczeli-
mi ulami. I tak został pszczelarzem. Do domu  powrócił 24 kwietnia 1945 roku. Był to 
dla rodziny wspaniały prezent na święta wielkanocne. Podróż do domu odbył głównie 
pieszo. Z Białegostoku do Łap dojechał  pociągiem. Z Łap do Uhowa podjechał furman-
ką. A do rodzinnych Izbiszcz dopłynął pychówką. Był odznaczony Medalem za Udział 
w Wojnie 1939 roku. Zmarł w 1991 roku.

Relację córek Jana Cara spisała prawnuczka Weronika Śniecińska,
opracowała Jolanta Czajkowska

Bolesław Ciborowski

Urodził w 1912 roku w Dąbrowie Wielkiej. Jego ojciec 
Antoni pracował w łapskich warsztatach kolejowych. Bole-
sław od dziecka też ciężko pracował, rozwożąc wózkiem pie-
czywo do łapskich sklepików. Jednocześnie uczył się na zawo-
dowych kursach wieczorowych  w Białymstoku. W 1928 roku 
wstąpił do organizacji Strzelca i ukończył dwumiesięczny 
kurs przysposobienia obronnego. Przez 4 lata był piłkarzem 
Świtu, działającego przy Związku Zawodowym Kolejarzy 
w Łapach.  Od 1933 roku pełnił służbę wojskową w 5. Pułku 
Lotniczym w Lidzie. Ukończył tam szkołę podoficerską. Dwa 
lata później otrzymał awans na kaprala i został instrukto-
rem wyszkolenia mechaników lotnictwa. W 1937 roku ożenił 
się z Marianną Kowalewicz. W następnym roku odbył 4-tygo-
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dniowe ćwiczenia rezerwistów w macierzystym pułku w Lidzie. W sierpniu 1939 roku 
został zmobilizowany. Wojnę 1939 roku zakończył na granicy rumuńskiej. Tam został 
internowany w miejscowości Rumnk Sarat. Dopiero w 1940 roku udało mu się przedo-
stać na Bliski Wschód... Został żołnierzem Brygady Strzelców Karpackich. Walczył pod 
Tobrukiem i El Gazalą. Otrzymał wówczas Krzyż Walecznych. W 1943 roku trafił do 
311. Dywizjonu Myśliwskiego w Anglii. Rok później otrzymał awans na plutonowego. 
Uczestniczył w bitwie na plażach Normandii. Do kraju powrócił w 1947 roku z pięcio-
ma medalami bojowymi. Podjął pracę w łapskich zakładach kolejowych. Na emeryturę 
odszedł w 1972 roku. Potem przez wiele lat był półetatowym pracownikiem w Zespole 
Szkół Mechanicznych w Łapach. Zmarł w połowie lat osiemdziesiątych.  

Biografię spisała i fotografię udostępniła Janina Bober, wnuczka Bolesława 
Ciborowskiego, absolwentka I LO im. A. Mickiewicza w Łapach z 1999 roku

Franciszek Czajkowski

Urodził się w Truskolasach-Lachach. Był synem Władysława i Michaliny z Czaj-
kowskich, bratem Stanisława i Kazimierza. Pełnił służbę zawodowego podoficera 
w Białymstoku. Pracował w kancelarii pułkowej. Walczył we wrześniu 1939 roku. Zo-
stał zamordowany w 1940 roku. Jego siostry, Apolonia i Regina Czajkowskie, zostały 
aresztowane w maju 1944 roku przez Niemców. Zdołały uciec z transportu do więzienia 
w Białymstoku. Wojnę przeżyły.

O stryju wspomniał Ryszard Czajkowski ze wsi Truskolasy Lachy.
Opracowała Jolanta Czajkowska

Kazimierz Czajkowski

Żył sto lat. Urodził się w 1917 roku w Truskolasach Lachach, w gminie Sokoły. 
Służbę wojskową odbywał w Grodnie w formacji pionierów (saperów). Po powrocie w ro-
dzinne strony zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wiosną 1939 roku został 
zmobilizowany. Ponownie trafił do Grodna. Brał udział w obronie tego miasta. Potem 
jego pododdział ruszył w kierunku Lublina. W okolicach Krasnegostawu saper Czaj-
kowski dostał się do niemieckiej niewoli. Kolumna jeńców polskich została skierowana 
do Kraśnika. Tam żołnierze polscy mieli zostać załadowani do transportu kolejowego. 
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– Gdy skład pociągu zatrzymał się na małej stacji kolejowej, szeregowiec Czajkowski 
zdecydował się na ucieczkę. Wraz z kolegą wykorzystał moment zamieszania. Dzię-
ki pomocy okolicznych mieszkańców udało się uciekinierom zdobyć cywilne ubrania. 
Przez ponad dwa tygodnie trwała ich wędrówka w rodzinne strony. Szli najczęściej 
w nocy, przedzierając się przez kompleksy leśne. Mieli jednak pecha. Niedaleko Mał-
kini zatrzymał ich patrol Armii Czerwonej. W tym całym nieszczęściu uciekinierzy 
z Podlasia mieli też szczęście. Otóż sowieccy bojcy „zdobyli” kilka rowerów.  Niektórzy 
z nich próbowali jazdy dwuśladami, zaś inni kibicowali. Kazimierz Czajkowski znowu 
skutecznie wykorzystał moment zamieszania. Udało się mu dostać do wagonu pociągu 
podążającego z Małkini w kierunku Białegostoku. Dzięki temu już bez większych pro-
blemów trafił do rodzinnej wsi. Był październik 1939 roku Kazimierz Czajkowski zmarł 
w marcu 2017 roku.

Relację spisała Teresa Czajkowska-Dardzińska, 
córka Kazimierza Czajkowskiego. Opracowała Jolanta Czajkowska

Jan Czarkowski

– Naramienniki mego dziadka nigdy nie były ozdobione szlifami generalskimi czy 
oficerskimi. Był on zwykłym żołnierzem. Jednak w czasie wojny najczęściej jest tak, że 
najwięcej krwi za swoją ojczyznę przelewa właśnie zwykły żołnierz. Poprzez swoją pra-
cę chciałam złożyć hołd nie tylko mojemu dziadkowi, ale także tym żołnierzom, którzy, 
choć niezapisani z imienia i nazwiska przez historię, także walczyli o to, by Polska była 
wolna. 

Informacji o moim dziadku dostarczył jego syn, a mój ojciec. Mój dziadek zmarł, 
gdy miałam cztery lata.

Dziadek mój – Jan Czarkowski urodził się w 1914 roku. Zasadniczą służbę wojsko-
wą odbywał w 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W marcu 1939 roku otrzymał kartę 
mobilizacyjną do 9. Pułku Artylerii Lekkiej, który stacjonował w Siedlcach. Został uła-
nem-zwiadowcą, zaś jego pułk walczył w składzie Armii „Modlin”. Przeszedł z nim cały 
szlak bojowy od Mławy aż do granicy z Rumunią. W okolicach miasteczka Zaleszczyki, 
dzięki pomocy miejscowej ludności, zdołał uniknąć niewoli radzieckiej.  Po wielu pery-
petiach powrócił w rodzinne strony. Znalazły się one pod okupacją sowiecką. Dziadek 
postanowił, wraz z grupą przyjaciół, wesprzeć tworzącą się polską konspirację. Jego 
działalność polegała na przeprowadzaniu kurierów lub uciekinierów przez rzekę Bug 
na granicy sowiecko-niemieckiej. 20 czerwca 1941 roku dziadek, wraz z rodziną, został 
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deportowany w głąb Rosji. Jego transport został skierowany do Komi ASSR. Rodzinę 
umieszczono w osadzie o nazwie Wilgord, znajdującej się niedaleko Syktywkaru. Tam 
przeżywał niewyobrażalny, straszny głód i chłód. 

Jesienią 1941 roku dziadek dowiedział się z radia i miejscowych gazet o tworzą-
cej się Armii Polskiej gen. Władysława Andersa. Nie mógł jednak udać się do punktu 
werbunkowego, gdyż jego ojciec był ciężko chory  i wymagał opieki. W 1943 roku, kiedy 
Armia Polska była już w Persji, mój pradziadek zmarł. W tym samym roku dziadek 
dowiedział się, że w Sielcach nad Oką ma powstać polska dywizja. Chcąc wydostać sie-
bie i swoje siostry z Syberii, postanowił wykorzystać tę okazję. Udał się wraz z grupą 
innych mężczyzn do obozu w Sielcach. 

Była to długa i męcząca podróż. Należało pokonać wiele setek kilometrów pieszo, 
gdyż Sowieci nie zapewnili przyszłym żołnierzom żadnych środków transportu. Wielu 
ludzi umarło w czasie drogi z głodu i wycieńczenia. Dziadek zachował w swojej pamięci 
twarz siedemnastoletniego chłopca, który umarł na jego rękach z wycieńczenia. 

25 maja 1943 roku dziadek dotarł wreszcie do obozu wojskowego. Po zgłoszeniu 
się do komisji wojskowej, jako szeregowiec, został przydzielony do 1 pułku piechoty 
1 Dywizji Piechoty. Walczył pod Lenino, a potem jego szlak bojowy wiódł aż do Ber-
lina. Ważnym epizodem w życiu mojego dziadka był udział w pracach ekshumacyj-
nych w Katyniu. Pewnego dnia podczas nocnych rozmów, on i jego koledzy usłyszeli 
z ust gospodarza, u którego nocowali, straszną informację. Otóż stary Rosjanin powie-
dział w wielkiej tajemnicy: „Polskich oficerów zamordowali nie Niemcy lecz rosyjskie 
NKWD!”. Ten sam Rosjanin oświadczył, że polscy oficerowie nie byli jedynymi ofiarami 
tajnej policji politycznej. Powiedział, że jego koledzy z sąsiednich wiosek widzieli, jak 
rosyjscy funkcjonariusze mordowali własnych rodaków, a następnie zakopywali ich cia-
ła w lasku katyńskim. Dziadek mój i jego koledzy z wojska byli jednymi z pierwszych, 
którzy dowiedzieli się prawdy o mordach polskich oficerów. 

 Dziadek pozostał w wojsku do końca 1945 roku. Było to konieczne, gdyż w prze-
ciwnym wypadku siostry i matka jego nie mogłyby wrócić z zesłania. Dziadek powrócił 
do swych rodzinnych stron i zajął się pracą na 8-hektarowym gospodarstwie. Wkrótce 
z zesłania wróciły siostry i matka. Jego ojciec na zawsze pozostał w Sybirze.

Na podstawie pracy napisanej przez Urszulę M. Czarkowską, 
w 2003 roku laureatkę Konkursu „Losy Polaków na Wschodzie po 1939 roku”, 

absolwentkę I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach. Opracował Marian Olechnowicz

Jan Drągowski

Urodził się 8 marca 1902 roku w Marynkach, w gmi-
nie Poświętne. Do wojska wstąpił ochotniczo w 1918  roku.  
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został podofice-
rem zawodowym. W 1923 roku przydzielony do 42. pułku 
piechoty. W 1925 roku, po awansie do stopnia kaprala, zo-
stał mianowany żołnierzem nadterminowym. W 1929 roku 
awansował na plutonowego zawodowego. W latach 30-tych  
ukończył kurs instruktora dla podoficerów 18. Dywizji Pie-
choty. W 1938 roku został odznaczony Brązowym Medalem 
Za Długoletnią Służbę. 22 sierpnia 1939 roku wyjechał ze 
swoim pułkiem na tzw. dyslokację. Brał czynny udział w 
wojnie polsko-niemieckiej, walcząc nad Narwią. W okoli-
cach 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 nad-
leśnictwie Jagiel. W maju 1941 roku trafił do Białegostoku i aż do tzw. wyzwolenia 
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pracował w mleczarni. W lipcu 1944 roku został powołany do czynnej służby w Wojsku 
Polskim w stopniu sierżanta i skierowany do Gdańska. Po wojnie pozostał w tym mie-
ście w jednostce Wojsk Ochrony Pogranicza Nr 5034 i awansowany do stopnia porucz-
nika. Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Grunwaldzką, a w 1947 
roku otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności. 29 sierpnia 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. 

Opracował Marian Olechnowicz

Jan Drągowski

Urodził się w 1919 roku we wsi Drągi. Nie brał udziału 
w wojnie wrześniowej 1939 roku. Jednak wojenna zawieru-
cha i do niego dotarła. Otóż 10 września w jego domu zna-
lazł się ciężko ranny porucznik Stanisław Święcicki, dowódca 
4. szwadronu z 2. Pułku Ułanów Grochowskich. Ranny zo-
stał w trakcie potyczki w rejonie wsi Rutki. Oficer przebywał 
w domu Drągowskich ponad dwa miesiące. Ojciec Jana woził 
rannego furmanką do szpitala w Białymstoku. Rodzina z nie-
cierpliwością oczekiwała ich powrotu z tak niebezpiecznej 
wyprawy. Gdy porucznik powrócił do zdrowia, Jan przemycił 
go aż do Warszawy. Największą trudnością była przeprawa 
przez granicę niemiecko-sowiecką w okolicach Małkini. I wy-
dawało się, że wszystko ułożyło się szczęśliwie. Tymczasem 
po kilku miesiącach sowieckie NKWD zaczęło nachodzić ro-
dzinę Drągowskich. Rosjanie szukali wojskowych dokumen-

tów i map. Wiedzieli więc już o pobycie polskiego oficera w Drągach. 9 września 1940 
roku Jan Drągowski został aresztowany i osadzony w białostockim areszcie. 20 marca 
1941 roku, po ciężkim śledztwie i okrutnych torturach, został skazany na 5 lat poby-
tu w łagrze. Trafił aż do Republiki Komi, w rejon osławionej Workuty. Na początku 
1942 roku odzyskał wolność i trafił do punktu werbunkowego tworzącego się polskiego 
wojska. Trafił do lotnictwa. Był strzelcem pokładowym w Dywizjonach: 302 i 304. Do 
rodzinnych Drągów powrócił dopiero w 1947 roku. Zmarł w 2001 roku. 

O ojcu opowiedzieli: Zdzisław Drągowski – syn oraz Zofia Tomala – córka. 
Spisała Julia Kornela Kikolska. Opracowała Jolanta Czajkowska   

Franciszek Drewnowski 

Urodził się w 1920 roku w Nowych Raciborach. W 1939 
roku, jako ochotnik, pełnił zasadniczą służbę wojskową w su-
walskim 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Brał udział 
w walkach jego pułku na Podlasiu. Po klęsce wrześniowej 
nie powrócił do rodzinnego domu. Jego bliscy przez wiele 
lat nie mieli żadnych wiadomości o jego wojennych losach. 
Dopiero po wielu latach znaleźli jego nazwisko na pomni-
ku upamiętniającym bitwę pod Olszewem w gminie Wyszki. 
Tam w dniach 13-14 września żołnierze polscy stoczyli ciężki 
bój z Niemcami. 

Opowieść Stanisławy Jamiołkowskiej, siostrzenicy Franciszka Drewnowskiego 
spisała Hanna Grabowska. Opracowała Jolanta Czajkowska

Janina i Jan Drągowscy 
1948 r.
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Hieronim Dziemianowicz 

Urodził się 5 stycznia 1920 roku w Petersburgu. 
Harcerzem został dziewięć lat później. W 1936 roku 
otrzymał nominację na drużynowego 1. Drużyny Harcer-
skiej im. Romualda Traugutta w Łapach. Wiosną 1939 
roku został zmobilizowany i trafił do twierdzy Modlin. 
Do niemieckiej niewoli dostał się pod Zakroczymiem 
i osadzony w Stalagu IA koło Królewca. 

– Mieszkańcy Łap kilka razy w roku – wspominał 
Hieronim Dziemianowicz – oglądali defilujących ulica-
mi miasta harcerzy. Zawsze w kolumnie, w mundurach, 
ze śpiewem na ustach. Harcerze organizowali biwaki 
w miejskim parku, ogniska z gitarą i śpiewem. Schodzili 
się cywile i przysiadali przy ogniu. Śpiewano piosenki 
wojskowe. Było wesoło. Przyrzeczenie harcerskie odby-
wało się zawsze we wspaniałej oprawie. – Każdy kolejno podchodził do sztandaru – 
wspominał druh Hieronim – I na pytanie: Czy chcesz złożyć przyrzeczenie, odpowiadał 
krótko, po wojskowemu – Chcę. Był też pytany, czy zna przyrzeczenie. Poczem składał 
dwa palce na drzewcu sztandaru i ślubował. Krzyże harcerskie przypinał do mundurów 
Antoni Januszewicz, kierownik szkoły powszechnej. Uroczystość kończyła się odśpie-
waniem pieśni: O Panie, Boże Ojcze nasz, w opiece swej nas miej… 

Jego najbliższym przyjacielem był druh Stefan Kamiński. – To właśnie  z nim, na 
kilka miesięcy przed agresją niemiecką na Polskę, zgłosiliśmy się na ochotnika do woj-
ska – wspominał harcerz. Stanisław brał udział w obronie stolicy. We wrześniu 1939 
roku poległ harcerz z Łap – druh Witold Wojciechowski. 

Hieronim Dziemianowicz jeszcze jesienią 1939 roku powrócił do rodzinnego mia-
sta. Zaczął pracować w Warsztatach. Należał Armii Krajowej. W sierpniu 1944 roku 
Hieronim znów założył swój przedwojenny harcerski mundur. Wychował kilka pokoleń 
łapskich harcerzy. 

Opracowali: Krystyna Mierzejewska i Marian Olechnowicz   
Fot. z archiwum autora

Msza w Stalagu IA koło Królewca.
Fotografia z archiwum Muzeum Szkolnego I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach
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Ryszard Falkowski

Jego rodzice – Apolonia i Mieczysław – sprowa-
dzili się do Łap z okolic Topczewa. – W poszukiwaniu 
pracy – tłumaczy pan Ryszard – Ojciec został palaczem 
na parowozie w miejscowych Warsztatach. Syn urodził 
się w Łapach. Tutaj też ukończył szkołę powszechną. 
Ze wzruszeniem wspomina swoich nauczycieli: Komar-
nickiego, Kuleszę... Potem rodzice wysłali go do Szkoły 
Przemysłowo – Rzemieślniczej w Białymstoku. Dojeż-
dżał pociągiem razem ze swoimi kolegami: Edwardem 
Jurago i Antonim Harasimiukiem. Oni byli w klasie 
ślusarzy, zaś Ryszard uczył się stolarstwa. – W drugiej 
klasie zorganizowano nam obóz przysposobienia wojsko-
wego w Grandziczach koło Grodna – wspomina pan Ry-
szard – Mundury wojskowe podarował nam białostocki 
42. Pułk Piechoty. Ćwiczenia trwały dwa tygodnie. 

Pancerniak – ochotnik

– Po skończeniu szkoły złożyłem podanie o przyjęcie mnie do wojska – wspomina 
ostatni uczestnik Września 1939 roku – Po naszej szkole mieliśmy dobre przygoto-
wanie techniczne. Ja chciałem do marynarki wojennej albo pancerniaków. No i przy-
dzielili mnie do 7. Batalionu Pancernego w Grodnie. W koszarach zameldowałem się 
jesienią 1938 roku. Naszym dowódcą był major Szostak. Skierowano mnie na kurs 
kierowców na czołgach TKS. Były małe, z dwuosobową załogą. W uzbrojeniu: karabin 
maszynowy lub niewielkie działko. Ja w zasadzie byłem kierowcą rezerwowym. Na co 
dzień jeździłem samochodem ciężarowym. Nasza wojna zaczęła się wczesnym rankiem 
31 sierpnia. Batalion opuścił koszary. Żołnierze zostali rozmieszczeni po okolicznych 
majątkach ziemiańskich. W pierwszych dniach września zostaliśmy skierowani w re-
jon twierdzy Osowiec. Jechaliśmy nocami. Światła w samochodach były wygaszone. 
Tylko z tyłu świeciły czerwone lampki. W dzień kryliśmy się w lasach. Nasz batalion 
uczestniczył w wypadzie na Prusy. Weszliśmy na kilkanaście kilometrów w głąb ich 
terytorium. Wspieraliśmy ułanów. Potem dowódca nakazał odwrót. Pod Czerwonym 
Borem wszystko było w ogniu. Pamiętam, jak staliśmy w lesie. Nagle pojawiły się dwa 
niemieckie czołgi. Nasze TKS podjęły nierówną walkę. Po chwili usłyszeliśmy huk dzia-
łek przeciwpancernych. To ułani podciągnęli ciężką broń. Czołgi wroga zostały trafione. 
Nie wiem, czy to były nasze trafienia, czy ich – śmieje się weteran września 1939 roku – 
Potem znowu jechaliśmy tylko nocami przez Pietkowo, Strablę, a dalej na Baranowicze. 
To było dość duże miasto, całe okopane. Pełno w nim było wojska i policji. Ruszyliśmy 
dalej do Grodna i swoich koszar. Tam dowiedzieliśmy się, że weszli Sowieci. Major 
Szostak dał rozkaz do wymarszu w kierunku na Suwałki. W Sejnach kwaterowaliśmy 
blisko klasztoru. Zakonnicy nas nakarmili. Rano dowódca zrobił odprawę i powiedział: 
Za chwilę będą tutaj Sowieci. Warszawa jeszcze się broni. Kto chce, niechaj  idzie do 
stolicy. Kto chce, niech przekroczy granicę z Litwą. 

 Internowany na Litwie

Ryszard Falkowski zdecydował się pójść na Litwę. – Poszedł ze mną Stanisław 
Łapiński z Łap – Służył w tym samym batalionie. Litwini najpierw nas zakwaterowali 
w wielkim szpitalu psychiatrycznym. Potem w szkole, a na koniec w jakiejś fortecy. 
Warunki były ciężkie, a i głód zaczynał nas nękać. Kiedyś wszedł do naszej sali oficer 
litewski z kilkoma żołnierzami. Wybrał pięciu Polaków. Byłem w tej grupie. Zaprowa-
dzili nas do litewskiej latryny wojskowej i kazali zrobić porządek. Odmówiliśmy sprzą-
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tania. Zostaliśmy skazani na miesiąc ścisłego aresztu. Zamknęli nas w pojedynczych 
celach w szpitalu psychiatrycznym. Na szczęście ja nie zwariowałem – śmieje się pan 
Ryszard – A już w grudniu wszyscy Polacy zostali zwolnieni. Do Łap wracaliśmy więk-
szą gromadką. Byli ze mną: Edek Jurago, Stanisław Łapiński i Kluczyński, ale jego 
imienia nie pamiętam. Kluczyński był starszy od nas. Miał chyba stopień podchorąże-
go. Nie wiem, co z nim później się stało. Już na początku 1940 roku zostałem zaprzysię-
żony w Związku Walki Zbrojnej.

Pan Franciszek Łupiński przez cały czas słuchał, uważnie przypatrując się Ryszar-
dowi Falkowskiemu. Był wyraźnie poruszony. Już w samochodzie wybuchnął – Ten 
człowiek ma 98 lat – mówił podniesionym głosem – A jak elegancko wygląda, jaką ma 
pamięć. I ten rower stacjonarny w jego pokoju. Przecież jest ode mnie o prawie 20 lat 
starszy! – dodał. Poprosiłem, aby powtórzył te słowa swoim koleżankom i kolegom 
z Dziennego Domu Seniora+ w Łapach. 

Opracowali: Franciszek Łupiński, Marian Olechnowicz  

Stanisław Gąsowski 

Urodził się w 1915 roku w gminie Poświętne. 
We wrześniu 1936 roku rozpoczął służbę wojsko-
wą w 3 szwadronie 2 Pułku Ułanów Grochowskich. 
Ukończył szkołę podoficerską i otrzymał awans na 
stopień kaprala. 24 sierpnia 1939 roku ułan Gąsow-
ski otrzymał kartę mobilizacyjną. Przeszedł ze swoim  
pułkiem cały szlak bojowy. 20 września 1939 roku 
jego jednostka została rozformowana. Po kilku tygo-
dniach trudnej i niebezpiecznej wędrówki powrócił do 
domu.

Z archiwum Marty Jaworskiej



21

Jan Godlewski

Urodził się w 1913 roku w Sokołach.  Z tą miejscowością związał swoje życie.  Nie-
wiele udało się zebrać danych dotyczących jego wojennej biografii. Ten pocztowiec z za-
wodu w 1939 roku został zmobilizowany i brał udział w obronie Warszawy. Był łączno-
ściowcem. Po latach wspominał  o szalejących w stolicy pożarach, o widoku płonącego 
Zamku Królewskiego. Po kapitulacji stolicy znalazł się w obozie przejściowym w Prusz-
kowie. Niedługo przebywał za drutami obozu jenieckiego. Jeszcze jesienią 1939 roku 
udało się mu uciec i, po wielu perypetiach, powrócił w rodzinne strony. Jednak jego 
domostwo było opuszczone i opieczętowane przez NKWD. Jan Godlewski szukał schro-
nienia w Mojsikach. Przeżył wojnę i okupację. Zmarł w 1992 roku. 

Relację spisały córki: Bożena Olejniczak i Alicja Raczyńska 
Opracowała Jolanta Czajkowska

Jan Grabowski

Urodził się w 1904 roku w Raciborach Nowych, które wówczas należały do gminy 
Piekuty. Przed wybuchem II wojny światowej był zawodowym podoficerem w Zambro-
wie. Miał stopień sierżanta. Brał udział w walkach w 1939 roku. Po klęsce wrześniowej 
znalazł się w konspiracji. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w podziemiu. 
Obawiając się aresztowania przez UB, przedostał się na Zachód, a następnie do USA. 
Zmarł w 1977 roku.

Relację Czesławy Piekut i Henryka Grabowskiego 
spisała Judyta Grabowska. Opracowała Jolanta Czajkowska

Edward Grindl

Urodził się w 1901 roku w Jeziernie na Tarnow-
szczyźnie. Był uczniem gimnazjum w Stanisławowie. 
W 1917 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. W Stanisławowie  został mianowany jej komen-
dantem. Prowadził szkolenie strzeleckie, uczył za-
sad prowadzenia działań w trakcie walk ulicznych. 
W 1919 roku brał udział w zdobyciu Stanisławowa. 
W maju tego roku został wcielony do regularnej ar-
mii i awansowany na stopień podporucznika. Służył 
w 33. Pułku Piechoty Legionów. Przeszedł z nim 
cały szlak bojowy w wojnie polskobolszewickiej 1920 
roku. Już po zakończeniu walk o niepodległość Polski 
zdjął mundur i podjął studia w Seminarium Nauczy-
cielskim. Pracował, wraz z żoną Sabiną, w szkole po-
wszechnej 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 Woj-
nę, Krzyżem Legionów, Krzyżem Obrony Lwowa, Krzyżem Powstańców Wołyńskich.

Opracował Marian Olechnowicz
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Antoni Harasimiuk 

Urodził się w 1916 roku we wsi Klimowskie koło Siedlec. Trzy lata później jego 
rodzice sprowadzili się do Łap. Antoni uczył się w szkole powszechnej na Wygwizdowie. 
Przed wojną ukończył Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową w Białymstoku. Jej absol-
wentom wojsko oferowało służbę w lotnictwie, marynarce wojennej lub broni pancernej. 
– Trafiłem najpierw na kurs junacki do Rembertowa – wspominał pan Antoni – Potem 
dostałem przydział do 1. Pułku Lotniczego w Lidzie. 

Łapianin ukończył kurs mechanika. Wojna zastała go w Warszawie. W połowie 
września jego eskadra znalazła się na południu kraju. Wraz z kolegami przekroczył 
granicę węgierską. Jeszcze w 1939 roku znalazł się w pięcioosobowej grupie uciekinie-
rów. Ale kaprala Antoniego Harasimiuka schwytano i osadzono w budapesztańskiej 
cytadeli. Uciekł, skacząc z trzeciego piętra. Dopiero w lutym 1940 roku wylądował we 
Francji. Miesiąc później został ewakuowany do Anglii. Zaczął służbę w 301. Dywizjo-
nie jako strzelec pokładowy. W 1943 roku plutonowy Antoni Harasimiuk trafił do 318. 
Dywizjonu. Brał udział w walkach w Afryce. Potem walczył na ziemi włoskiej. Jego 
dywizjon wspierał wojska lądowe w walkach o Monte Cassino. Piloci kierowali ogniem 
naszej artylerii oraz robili zdjęcia terenu walk. Wojnę zakończył w stopniu sierżanta, 
z siedmioma odznaczeniami bojowymi. Do Łap powrócił w 1947 roku. Aż do emerytury 
pracował w warsztatach kolejowych. Ppor. rezerwy Antoni Harasimiuk zmarł w kwiet-
niu 2011 roku.

– W latach mojego dzieciństwa ojciec niewiele opowiadał o swojej wojaczce – mówi 
córka – Nieraz tylko razem przeglądaliśmy wojskowe fotografie z jego pobytu na Bli-
skim Wschodzie, Afryce i Anglii. Może to były takie czasy, dość niebezpieczne. Od wie-
lu lat nie mieszkam w Polsce. Podczas wizyty w Łapach zrobiłam w domu generalne 
porządki, chociaż pracy było niewiele. Mój tata był człowiekiem dbającym o porządek 
– dodaje córka – Kiedyś znalazłam na strychu wojskową pałatkę. Bardzo mnie się 
spodobała. Pokazałam tacie. I wtedy zaczął opowiadać o swojej wojaczce. Przyjaźnił się 
z Ryszardem Falkowskim, kolegą z czasów szkolnych. Szkoda, że nie notowałam ich 
pogawędek przy herbatce. 

Pani Joanna przyleciała, wraz z synem, na kilka miesięcy do Polski. Kupiła albu-
my i starannie uporządkowała archiwalne fotografie i dokumenty. Jest tam kilka zdjęć 
wojskowych z Lidy i Warszawy. Jednak najwięcej pochodzi z czasów służby w PSZ na 
Zachodzie. Na strychu znalazła kombinezon – ocieplacz pilota oraz torbę na spado-
chron. Pamiątki  trafiły do Muzeum Wojska w Białymstoku.  

Opracowali: Bogumiła Dąbrowska, Marian Olechnowicz 
Fot. z archiwum A. Harasimiuka
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Bolesław Herman

Urodził się w 1911 roku w Bokinach należących wówczas do gminy Kowalewszczy-
zna. Uczęszczał do szkoły powszechnej znajdującej się w jego rodzinnej wsi. Pomagał 
swoim rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W  1933 roku rozpoczął służbę 
wojskową w grodzieńskim 76. Pułku Piechoty. W sierpniu 1939 roku został zmobilizo-
wany do 42. Pułku Piechoty w Białymstoku. Z tą jednostką przeszedł cały szlak bojo-
wy. Brał udział w ciężkich walkach pod Ostrołęką. 13 września dostał się do niewoli 
niemieckiej. Został osadzony w Stalagu IA koło Królewca. W marcu 1945 roku odzy-
skał wolność. W nieznanych okolicznościach przedostał się do Włoch. Został żołnierzem 
2. kompanii 65. batalionu piechoty II Korpusu, którego dowódcą był gen. Władysław 
Anders. Bolesław Herman rozstał się z mundurem wojskowym w 1946 roku i powrócił 
do kraju. 

Z archiwum Muzeum Szkolnego I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach 
Opracował Marian Olechnowicz  

Karol Iwanowski

Pan Leszek Iwanowski mieszka w Łapach.  Pracuje w miejscowym szpitalu. Z tek-
turowej teczki wyjmuje starannie poukładane dokumenty i fotografie. – To są jedyne 
pamiątki po moim ojcu – mówi – I jeszcze ten ryngraf – dodaje, zdejmując przedmiot ze 
ściany. – Moi rodzice podzielili się czynem niepodległościowym. Ojciec walczył w 1939 
roku, mama – Helena z Gołaszewskich, należała do konspiracji.

Karol Iwanowski urodził się w 1909 roku w Jaworach Klepaczach, w gminie Rutki 
Kossaki. Czynną służbę wojskową pełnił w 76. Pułku Piechoty w Grodnie. Był sanita-
riuszem. Szkolenie odbył w Wejherowie. – Zaprzyjaźnił się tam z Kaszubem o nazwisku 
Bonk. Spotkał się z nim ponownie w czasie okupacji, gdy ów Bonk był tłumaczem na 
posterunku żandarmerii w Rutkach Kossakach pow. Zambrów. 

6 sierpnia 1939 roku Karol Iwanowski został wezwany do odbycia ćwiczeń rezerwi-
stów w Zambrowie. Tam zastała go wojna. – Niewiele mi opowiadał o swojej wojaczce 
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– mówi syn – Byłem dzieckiem – dodaje. – Ojciec początkowo nie miał żadnej broni. 
Był przecież sanitariuszem na ćwiczeniach wojskowych, kiedy wybuchła wojna. Miał 
tylko przy wojskowym pasie łopatkę piechoty. Dopiero w trakcie walk uzbroił się w ka-
rabinek, zabierając go poległemu żołnierzowi. Brał udział w walkach pod Zambrowem. 
Tam spotkał swojego brata stryjecznego, który był w ułanach. Szli potem ze swoimi 
pułkami przez Brańsk, Olszewo, Kleszczele. Dopiero na Kresach dowódca podjął de-
cyzję o rozformowaniu jednostki. Chętni do dalszej wojaczki załadowali się do składu 
pociągu podążającego w kierunku granicy z Rumunią. Inni mogli wracać do domu. 
Ojciec  postanowił wrócić do domu. Wojskowy mundur, za chleb i słoninę, zamienił 
na cywilne ubranie. I szedł do domu razem z Kuleszą z Wykna Nowego. Strony, przez 
które przyszło im maszerować, nie były bezpieczne. – Ojcu pomogło nasze nazwisko – 
opowiada syn Leszek – Miejscowi sądzili, ze też jest Ukraińcem. Kiedyś nocowali na 
prawosławnej plebanii. Matuszka, czyli żona proboszcza – batiuszki, powiedziała – Ty 
nasz człowiek – Iwanowski. W grudniu 1939 roku ojciec powrócił do domu i zajął się 
krawiectwem. Nieraz przeszywał partyzantom wojskowe uniformy, ale do wojaczki się 
nie dał namówić. – Mój ojciec przez wiele lat zajmował się rwaniem chorych zębów – 
tłumaczy Leszek Iwanowski – Nauczył się tego w wojsku. Był przecież sanitariuszem. 
Miał w domu zestaw narzędzi stomatologicznych. Skończył z tym zajęciem, kiedy po-
wstały gminne ośrodki zdrowia. Ożenił się w 1948 roku z Heleną Gołaszewską, party-
zancką łączniczką, ale to już inna historia – dodaje syn. 

O ojcu opowiedział Leszek Iwanowski z Łap. 
Opracował Marian Olechnowicz

Pluton sanitarny na szkoleniu w Wejherowie. Pierwszy z prawej, w górnym rzędzie – Karol Iwanowski. 
Fot. z albumu Leszka Iwanowskiego
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Władysław Jakubowski 

Urodził się w 1890 roku w folwarku Sygniówka w parafii Zimna Woda niedaleko 
Lwowa. Jego ojciec, Andrzej Jakubowski, pochodził z rodziny ziemiańskiej i pieczęto-
wał się herbem Topór. W 1907 roku podjął naukę zawodu we Lwowie. Władysław do 
wybuchu I wojny światowej pracował w tamtejszym węźle kolejowym. W 1914 roku 
pozostał w cywilu jako zmilitaryzowany pracownik kolei. Wkrótce trafił do I Brygady 
Legionów Józefa Piłsudskiego. W 1918 roku był uczestnikiem walk o Lwów. Władysław 
Jakubowski otrzymał awans na stopień podporucznika w 3 DAK oraz Krzyż Virtu-
ti  Militari V Klasy. 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. Fabryka miała wówczas duże znaczenie militarno-woj-
skowe. Władysław Jakubowski prawdopodobnie był współpracownikiem tzw. Dwójki, 
czyli wywiadu wojskowego. Tuż przed wojną został Komendantem Straży Ogniowej. 
Dowodził akcjami łapskich strażaków w trudnych dniach września 1939 roku. Tuż po 
wejściu Sowietów został aresztowany. Na krótko go zwolniono. Po ponownym areszto-
waniu ślad po Władysławie Jakubowskim zaginął. Takie były wówczas metody NKWD. 
Rodzina została zesłana do Kazachstanu.

Relację o pradziadku i fotografię  przekazał pan Jacek Jakubowski z Warszawy
Opracował Marian Olechnowicz 

Henryk Kamiński

Urodził się w 1895 roku. Jego ojciec był kolejarzem, zaś matka zajmowała się 
wychowaniem sześciorga dzieci. W 1915 roku rozpoczął studia w Aleksandrowskim 
Instytucie Dróg i Komunikacji 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 zo-
stał nauczycielem matematyki i przysposobienia wojskowego. Jednak już w 1923 roku 
powrócił do służby w wojsku. Został skierowany do twierdzy w Modlinie. Dwa lata 
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później został przeniesiony do Instytutu Geograficznego w Warszawie, awansując na 
stopień kapitana. W domowym archiwum zachowały się dokumenty z 1928 roku, które 
potwierdzają udział mieszkańca Łap w czynie niepodległościowym. Jest dyplom na-
dania porucznikowi Henrykowi Kamińskiemu Medalu Pamiątkowego za Wojnę 1918-
1921 roku. W 1928 roku otrzymał on Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. 
W 1939 roku został przydzielony do dowództwa obrony Lwowa. Po kapitulacji miasta 
trafił do obozu w Starobielsku. Zachowało się także kilka kart pocztowych z obozu 
internowania adresowanych do Emilii Łapińskiej zamieszkałej w Łapach przy ulicy 
Nilskiego-Łapińskiego nr 53. Ostatni telegram por. rezerwy Henryk Kamiński wysłał 
do rodziny w Łapach 2 lutego 1940 roku. Jego nazwisko znajduje się na Liście Char-
kowskiej. Smutny los dotknął także rodzinę kapitana Kamińskiego. W czerwcu 1941 
roku jego bliscy zostali deportowani do kołchozu Wierchnij Dżużys. Syn Jerzy w 1942 
roku trafił do Armii gen. Władysława Andersa. Zmarł 5 października 1942 roku w Te-
heranie. Żona zmarła w Krasnojarskim Kraju. Przeżył syn Wacław, który w 1946 roku 
powrócił do Polski i zamieszkał w Łapach.

Opracował Marian Olechnowicz
Dokument z archiwum Danuty Tomaszewskiej-Tutkaj z Łap

Władysław Kamiński

Urodził się w 1909 roku we wsi Kamińskie Ocioski. Ukończył gimnazjum huma-
nistyczne w Łomży. Służbę wojskową pełnił w grodzieńskim pułku piechoty. Szkołę 
podoficerską ukończył z pierwszą lokatą. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany 
do 75. Pułku Piechoty stacjonującego w Lidzie. Brał udział w obronie Grodna i walkach 
na Kresach. Pułk z Lidy osłaniał wycofujące się pod naporem Armii Czerwonej jednost-
ki Wojska Polskiego kierujące się ku granicy z Łotwą. Jego wojaczka zakończyła się 
u schyłku września 1939 roku, kiedy jego pododdział został rozformowany. Władysław 
Kamiński trafił do obozu internowania w łotewskiej Olicie. Do rodzinnego domu powró-
cił w październiku 1939 roku. W tym samym miesiącu  podjął służbę w tworzących się 
zrębach konspiracji wojskowej. Należał do Samodzielnego Batalionu Strzelców Śmierci 
Kresowych. 
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W powiecie wysokomazowieckim jego dowódcą został Władysław Stępień ps. Czar-
ny, który mieszkał przez pewien czas w Łapach. Z całą pewnością członkiem SBSŚK był 
Władysław Kamiński ps. Głaz, który 28 października 1939 roku został zaprzysiężony 
przez wspomnianego Stępnia. W 1940 roku Władysław Kamiński ps. Głaz został zde-
konspirowany, lecz umknął z rąk NKWD. Sowieci aresztowali jego bliskich i wywieźli 
na Syberię. 

Opracował Marian Olechnowicz

Teofil Kiełbasa 

Urodził się w 1901 roku w Helenowie na Lubelszczyźnie. W dobie walk o niepod-
ległość Polski wstąpił jako ochotnik do wojska. Potem osiadł na Podlasiu. We wrześniu 
1939 roku został zmobilizowany do wojska. Dostał się do sowieckiej niewoli. – Nie 
został rozstrzelany – jak twierdzą jego bliscy – dzięki temu, że miał jako szewc i rol-
nik spracowane ręce. W 1942 roku został zwolniony z łagru i trafił do armii polskiej 
tworzonej na terytorium Związku Sowieckiego przez gen. Władysława Andersa. Został 
żołnierzem 3. Dywizji Strzelców Karpackich w 2. kompanii zaopatrzenia brygady. Wal-
czył w Afryce Północnej, a także pod Monte Cassino i Bolonią. 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 za-
mieszkali w Poświętnem. Teofil Kiełbasa zmarł w 1979 roku. 

Z pracy domowej Ewy Kiełbasy, absolwentki LO w Łapach z 1988 roku. 
Fotografię udostępnił Daniel Kiełbasa, wnuk Teofila.

Władysław Kamiński – siedzi z lewej strony. Fot. z albumu Jana Łapińskiego z Gołębiów
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Kazimierz Konopka

Urodził się w 1910 roku w gminie Sokoły. Przed wojną był zawodowym żołnierzem 
w wileńskim 33. Dywizjonie Artylerii Lekkiej. Miał stopień kaprala. W 1939 roku brał 
udział w obronie Wilna. Jesienią 1939 roku powrócił w rodzinne strony. Natychmiast 
też podjął pracę konspiracyjną. Za udział w walkach w latach II wojny światowej został 
odznaczony Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych.

Opracował Marian Olechnowicz

Józef Stanisław Kosacki

Urodził się w 1909 roku w Łapach. Był synem Antoniego i Aleksandry z Roszkow-
skich. Ojciec był maszynistą kolejowym. W 1933 roku Józef ukończył Wydział Elek-
tryczny Politechniki Warszawskiej. Po studiach, w latach 1933-1934, odbywał służbę 
wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. Potem został skie-
rowany do Batalionu Elektrochemicznego w Nowym Dworze. W 1935 roku otrzymał 
awans na podporucznika rezerwy. Został zatrudniony w Państwowym Instytucie Te-
lekomunikacyjnym na stanowisku kierownika Działu Wzmacniaków. 4 września 1939 
roku zgłosił się do służby czynnej w wojsku. Otrzymał przydział do Grupy Technicznej 
w Oddziale Specjalnym Łączności. W październiku 1939 roku został internowany na 
Węgrzech. W grudniu 1939 roku podjął udaną próbę ucieczki i przedostał się do Fran-
cji. Był żołnierzem PSZ na Zachodzie. W 1941 roku skonstruował wykrywacz min „Po-
lish Mine Detector nr 2”. Do kraju powrócił w 1947 roku. Profesor Józef Kosacki zmarł 
w 1990 roku.

Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, dwukrotnie Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, brytyjskim Defence Medal i dwukrotnie Medalem Wojska Polskiego 
oraz odznaczeniami resortowymi.

We wrześniu 2005 roku Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 
wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o nadanie dla Instytutu imienia 
Józefa Kosackiego, dla upamiętnienia tej wybitnej, a mało znanej postaci. 

Opracował Marian Olechnowicz. Fot. z archiwum udostępniona 
przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
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Jan Kowalczyk

Nie jest znana jego data i miejsce urodzenia. 
W latach I wojny światowej rodzina znalazła się 
w Rosji. W Bobrujsku Jan zaciągnął się do Korpusu 
Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. W 1918 
roku znalazł się w 10. Pułku Ułanów. Jego dowód-
cą plutonu był por. Henryk Dobrzański. Już po za-
kończeniu walk o niepodległość ukończył Oficerską 
Szkołę Kawalerii w Grudziądzu. Z wojska odszedł 
w 1928 roku, lecz z mundurem się nie rozstał. Był 
policjantem w Łapach. W sierpniu 1939 roku został 
zmobilizowany do 110. Zapasowego Pułku Kawale-
rii. Realizował on zadania straży przedniej Suwal-
skiej Brygady Kawalerii. Jan Kowalczyk ponownie 
spotkał legendarnego majora Henryka Dobrzań-
skiego. Pułk brał udział w obronie Grodna. Potem 
stoczył potyczki z jednostkami Armii Czerwonej 
w okolicach Puszczy Augustowskiej oraz Dolistowa. Ułani próbowali przebić się w kie-
runku broniącej się Warszawy. 27 września do dowódcy ppłk. Dąbrowskiego dotarła 
informacja o kapitulacji stolicy. W okolicach Kolna jego jednostka została rozformowa-
na. Jan Kowalczyk powrócił do Łap. W latach okupacji sowieckiej ukrywał się. Jednak 
NKWD aresztowało i deportowało na Sybir jego rodzinę. Do Łap powrócił jesienią 1941 
roku. Został żołnierzem Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, w stopniu starszego 
wachmistrza. Po wojnie zatrudnił się w warsztatach kolejowych jako spawacz. Miesz-
kał w Łapach.

Niewiele wiemy o biografii jego brata Kazimierza, który w 1939 roku był maryna-
rzem na ORP Garland.  Zmarł w 1990 roku w Anglii.

Opracował Marian Olechnowicz

Józef Krassowski

Urodził się w 1912 roku w Gąsówce Starej, która należała wówczas do gminy Po-
świętne. Uczył się w szkole powszechnej w Daniłowie. W listopadzie 1935 roku został 
wcielony do 2. Pułku Ułanów Grochowskich. 24 sierpnia 1939 roku otrzymał kartę mo-
bilizacyjną do 1. Pułku Ułanów. W kampanii wrześniowej jego pułk, będąc w składzie 
Suwalskiej Brygady Kawalerii, walczył pod Zambrowem, Zalesiem, Dąbrową Wielką, 
Olszewem. Wojaczka mieszkańca Gąsówki Starej zakończyła się 23 września, kiedy 
jego pododdział został rozformowany. Ułan Józef Krassowski powrócił do rodzinnej wsi.

Z archiwum Muzeum szkolnego I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach 
Opracował Marian Olechnowicz  

Piotr Kretowicz 

Ten mieszkaniec Łap Osse przed wojną był czołowym polskim bokserem wagi śred-
niej. Urodził się 18 września 1912 roku w dalekim Oranienburgu na Uralu. Rodzicami 
byli Wiktoria i Zenon Kretowiczowie. Piotr miał troje rodzeństwa: Leona, Tadeusza 
i Marię. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina zamieszkała w Radomiu. 
Do osiedlenia się w Łapach zachęciła dobra oferta pracy w rozbudowujących się warsz-
tatach kolejowych oraz mieszkanie w nowym, pięknym osiedlu kolejowym w Łapach 
Osse. Piotr ukończył miejscową szkołę powszechną. Potem uczył się w Państwowej 
Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej. Jej absolwenci byli chętnie widziani w elitarnych 
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formacjach wojska polskiego: lotni-
czych i pancernych. Służbę wojskową 
pełnił w Grodnie i Radomiu. W albu-
mie rodzinnym zachowało się wiele 
zdjęć wojskowych. Jeszcze przed woj-
ną ożenił się z Marią, która pochodziła 
z Knyszyna. I zamieszkali w Radomiu. 
Piotr pracował w miejscowej fabry-
ce broni, a także w klubie sportowym 
Broń Radom. Już wówczas był znanym 
w kraju pięściarzem, a także szkole-
niowcem. Okupację spędził w Łapach. 
Po wojnie  podjął pracę w ZNTK w Ła-
pach jako starszy technolog w dziale 
administracyjnym. Zmarł w 1995 roku. 

Na podstawie relacji 
Adama Górskiego, 

wnuka Piotra Kretowicza.
Spisał Marian Olechnowicz

Józef  Kulesza

Pani Irena Dąbrowska mieszka i pracuje w Łapach. Jej ojciec, Józef Kulesza, był 
żołnierzem Września 1939 roku. – Mój mąż chyba wie więcej. Nieraz rozmawiali o woj-
nie i okupacji – mówi pani Irena. 

Józef Kulesza urodził się w 1920 roku. W 1938 roku został żołnierzem w białostoc-
kim 10. Pułku Ułanów Litewskich. W wojsku był wówczas także jego brat Jan. – Ojciec 
był zwiadowcą – mówi pani Irena – Kiedyś opowiadał, że podczas przedzierania się 
przez lasy żołnierze otrzymali po pudełku zapałek. To dla odstraszania wilków w nocy – 
dodaje jej mąż Włodzimierz Dąbrowski. Ułan Kulesza przeszedł ze swoim pułkiem cały 

szlak bojowy. Pod koniec września znalazł 
się w niemieckiej niewoli. Najpierw trafił do 
obozu jenieckiego. Po selekcji, jeszcze jesienią 
1939 roku, został wysłany jako robotnik przy-
musowy do III Rzeszy. Jeńca przydzielono do 
pracy w gospodarstwie bauerskim aż nad Re-
nem. Gospodarz był okrutny. Polaków zakwa-
terował w strasznych warunkach, w brudzie 
i zimnie. Najbardziej dokuczały wszy. 

– Ojciec opowiadał, że często moczyli woj-
skowe onuce i przykładali do swych pogryzio-
nych ciał. Przynosiło to chwilową ulgę – tłu-
maczy pani Irena –  Dokuczały też szczury. 
Sytuacja polskich robotników pogorszyła się, 
gdy Niemiec otrzymał wiadomość, że na fron-
cie zginęli jego synowie. 

W 1941 roku również Białostocczyzna 
znalazła się pod okupacją hitlerowską. Józef 
Kulesza otrzymał od władz niemieckich prze-
pustkę, aby mógł odwiedzić swoją rodzinę. – 
Żona bauera była dobrą kobietą – tłumaczy 
pani Irena – To ona pomogła  w zdobyciu tej 
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przepustki. Potem błagała ojca, aby obiecał jej, że wróci do gospodarstwa. Bardzo oba-
wiała się gniewu męża. Ojciec wykorzystał tę przepustkę do ucieczki. Jednak do rodzin-
nego domu nie powrócił. Wiedział, że Niemcy będą go szukać. Obawiał się też represji 
wobec jego bliskich. Dlatego aż do końca okupacji ukrywał się w okolicach Zambrowa. 
Czasem było to schronienie w lesie lub w stodole. Zdarzyło się, że „mieszkał” w grobow-
cu cmentarnym – dodaje pani Irena. 

– Kiedy mój teść wyruszał na wojnę – wspomina Włodzimierz Dąbrowski – Otrzy-
mał od matki  różaniec. Po ucieczce z robót ukrywał się w stodole, we wsi niedaleko 
Zambrowa. Nie wiedział, że Niemcy otoczyli zabudowania gospodarstwa i je podpalili. 
Spał. Zbudził się podświadomie, gdyż był to czas na modlitwę różańcową. To go urato-
wało. Ogień rozprzestrzeniał się, wokół było dużo dymu. Wyskoczył ze stodoły. Niemcy 
strzelali, ale uratował go właśnie gęsty dym. I różaniec – dodaje pani Irena. – Ciągle 
cierpiał głód. Latem dojadał ziarnami zboża. A kiedyś trafił do samotnie stojącego go-
spodarstwa. Gospodyni właśnie upiekła chleb. Smakowity zapach łaskotał podniebie-
nie. Wygłodniały ojciec zajadał z apetytem. Niestety, ciepły chleb mu zaszkodził. Na 
dolegliwości jelitowe cierpiał do końca życia. 

Niewiele wiem o wrześniowej wojaczce ojca – tłumaczy pani Irena – Dla niego to 
był krótki epizod w jego życiorysie. Częściej wspominał o swym pobycie na robotach 
przymusowych w Niemczech, ucieczce i kilkuletniej gehennie życia w ukryciu. Była 
wojna, okupacja i wszędzie Niemcy. Przetrwać do końca wojny nie było łatwo. Ale mo-
jemu ojcu to się udało – kończy swą opowieść córka ułana Józefa Kuleszy.

Opracował Marian Olechnowicz

Józef Kusznerko

Urodził się w 1910 roku w Uho-
wie. Wyuczył się zawodu rzeźnika. 
W 1931 roku otrzymał wezwanie 
do wojska. Stawił się w 2. Dywi-
zjonie Artylerii Przeciwlotniczej 
w Grodnie. Otrzymał przydział do 
3. batalionu jako amunicyjny. Je-
sienią 1931 roku został skierowa-
ny do szkoły elewów. 1 maja1932 
roku bombardier-działonowy Jó-
zef Kusznerko otrzymał awans na 
stopień kaprala. Dwa lata później 
odbył 6-tygoniowe ćwiczenia w  ma-
cierzystym Dywizjonie w Grodnie. 
4 sierpnia 1939 roku otrzymał we-
zwanie do wojska. Ponownie stawił się w 2. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej. 
Został dowódcą obsługi działa. Z jednostką przeszedł cały szlak bojowy. Jego wojacz-
ka zakończyła się 24 września, gdy Dywizjon znalazł się w okrążeniu. Kapral Józef 
Kusznerko znalazł się w sowieckiej niewoli i został zesłany do łagru. 15 września 1941 
roku odzyskał wolność i przedostał się do polskiego punktu werbunkowego. Został żoł-
nierzem 5. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej jako działonowy. Potem jego droga 
wiodła przez Persję, Bliski Wschód, Włochy. 10 maja 1943 roku otrzymał awans na 
plutonowego. Był uczestnikiem bitwy pod Monte Cassino i walk o Bolonię. W 1946 roku 
został ewakuowany do Anglii. Do kraju powrócił w listopadzie 1946 roku.

Na podstawie książeczki wojskowej zachowanej w Muzeum Szkolnym 
I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach. Opracował Marian Olechnowicz
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Władysław Kusznerko

Urodził się w 1910 roku w Łapach. W latach 1931-1932 odbywał służbę wojskową 
w 2. Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie. Ukończył tam szkołę elewów. 
Został bombardierem działonowym z awansem na kaprala. 24 sierpnia 1939 roku listo-
nosz przyniósł mu kartę mobilizacyjną. Trafił do macierzystej jednostki, z którą prze-
szedł jej cały szlak bojowy. 29 września, po potyczce z żołnierzami Armii Czerwonej, 
dostał się do  sowieckiej niewoli. Został zesłany do łagrów. 15 września 1941 roku został 
żołnierzem Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Z II Korpu-
sem PSZ przeszedł cały szlak bojowy. Plutonowy Władysław Kusznerko powrócił do 
kraju w 1947 roku. 

Z pracy domowej Anny Kusznerko, absolwentki LO w Łapach z 1999 roku

Ignacy Leśniewski

– Zostałem powołany do wojska w lutym 1939 roku, jako ochotnik do 2. Dywizjonu 
Artylerii Przeciwlotniczej w Grodnie – napisał w swoich wspomnieniach w 1990 roku, 
dziadek Bożeny Leśniewskiej, uczennicy I LO w Łapach – Po miesięcznym przeszko-
leniu wysłano kilkunastu młodych żołnierzy, w tym i mnie, do Warszawy, do 1. Pułku 
Artylerii Przeciwlotniczej, by nas przeszkolić i zapoznać z nowoczesnymi działami sta-
rachowickimi wzór 37, kaliber 75 mm. Zostałem elewem szkoły podoficerskiej. W sierp-
niu, gdy ogłoszono mobilizację, nakazano nam powrót do jednostki macierzystej. Tym 
razem trafiłem do 10. baterii. Już następnego dnia załadowano nas do wagonów po-
ciągu towarowego i nocą ruszyliśmy w kierunku Małkini. Mieliśmy tam zorganizo-
wać obronę mostu kolejowego na Bugu. Nasza bateria posiadała cztery działa kaliber 
40 mm. Pamiętam, że pod koniec sierpnia dni były bardzo ciepłe i słoneczne. Mogliśmy 
się kąpać w rzece. 

Wojna

– Już 1 września, wczesnym świtem, zobaczyliśmy na niebie niemieckie samolo-
ty – wspominał pan Ignacy – Po południu nadleciała eskadra bombowców wroga. Na-
sza bateria zaczęła strzelać. Jednak niemieccy piloci zrzucali bomby z dużej wysokości 
i nasze pociski nie mogły dosięgnąć. Na szczęście oni też mieli problemy z precyzją 
trafień. Ich bomby spadały daleko od mostu i naszych stanowisk. Wieczorem znowu 
nadleciały ich bombowce, ale historia powtórzyła się. Na razie nie mieliśmy żadnych 
strat. Wiedzieliśmy, że Niemcy nie odpuszczą, gdyż linią kolejową przez most szły cią-
gle transporty z wojskiem i sprzętem. W kolejnych dniach sytuacja nie uległa zmianie. 
Niemcy kilka razy próbowali skutecznych bombardowań. Niestety, wśród naszych żoł-
nierzy byli zabici. Strąciliśmy trzy samoloty wroga. Gdy nadeszły meldunki o zajęciu 
przez Niemców Zambrowa i Łomży, dostaliśmy rozkaz o zaminowaniu mostu. Nasza 
bateria została wycofana w kierunku na Białowieżę. Po drodze widziałem rzeszę cywil-
nych uciekinierów. Był to smutny widok. Rozpoznałem jednego z nich, gdyż pochodził 
z moich stron. Zapytałem go – Co słychać? – Szwaby już w Sokołach – odpowiedział. 
My znaleźliśmy się koło Białowieży. W dzień zajmowaliśmy stanowiska, a w nocy szli-
śmy dalej. Pewnego dnia nadleciał nisko niemiecki bombowiec. Chyba nie spodziewał 
się w tym miejscu naszej artylerii przeciwlotniczej. Nasze działka były szybkostrzel-
ne, wypluwały po cztery pociski naraz. I trafiliśmy. Niemiecki samolot zaczął dymić, 
a potem runął na ziemię. Artylerzyści znowu zostali załadowani do składu pociągu, 
którym tym razem ruszył w kierunku Kowla. W nocy z 16 na 17 września dotarliśmy 
do Baranowicz. Całą noc zajął nam rozładunek dział i różnego sprzętu. Nad ranem 
nadleciał niemiecki samolot zwiadowczy. Tymczasem na stacji kolejowej była masa 
różnego wojska. Dowódca wydał rozkaz, abyśmy szybciej ustawili działa i je dobrze 
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zamaskowali. Zdążyliśmy, a po chwili usłyszeliśmy huk silników bombowców. Dwa 
razy samoloty niemieckie nawracały, zrucając bomby. W nocy ruszyliśmy w kierunku 
na Lidę, a potem Wilno. Wtedy dowiedzieliśmy się, że ze wschodu nadciąga nowy wróg. 
Dowódca zdecydował o próbie przebicia się do granicy z Estonią. Jednak tam byli już 
bolszewicy. Nasza bateria ruszyła w kierunku granicy litewskiej. Wielu z naszych żoł-
nierzy zostało internowanych. Nasza bateria postanowiła o dalszej walce. Ruszyliśmy 
ciężarówkami w kierunku Grodna. Kolumna liczyła 10 samochodów. Kiedy zbliżaliśmy 
się do tego miasta, usłyszeliśmy odgłosy walki. Już drugi dzień trwało sowieckie oblę-
żenie. Spotkaliśmy oddział naszego wojska, który właśnie wyszedł z Grodna. Wszyscy 
szli na zachód, w kierunku Puszczy Augustowskiej. Ruszyliśmy z nimi. Po kilku dniach 
marszu dowódca wydał rozkaz o rozformowaniu baterii. Mogliśmy wracać do swoich 
domów. Do Leśniewa dotarłem pod koniec września.

Wspomnienia Ignacego Leśniewskiego spisała wnuczka Bożena Leśniewska, 
absolwentka I LO im. A. Mickiewicza w Łapach z 1991 roku. 

Opracował Marian Olechnowicz

Antoni Łapiński 

Urodził się w Roszkach Wodźkach w 1922 roku. Miał czworo rodzeństwa. Dwaj 
bracia: Jan oraz Eugeniusz poszli w 1939 roku na wojnę i już do domu nigdy nie po-
wrócili. Prawdopodobnie zostali zastrzeleni przez Sowietów w obozie w Ostaszkowie. 
Antoni też trafił do sowieckiej niewoli. Został wywieziony w głąb Rosji. Jednak po roku 
został zwolniony do domu. Natychmiast przystąpił do konspiracji. Został zaprzysiężony 
jako żołnierz AK. Służył w 5. kompanii, jego dowódcą był kpt. Ignacy Perkowski ps. 
Gniazdo. Antoni przyjął pseudonim „Bocian”. W Roszkach Wodźkach była silna komór-
ka AK. Do tej organizacji należeli także: Jan, Stanisław, Zygmunt  i Józef Roszkowscy, 
Eugeniusz Perkowski. Ostatni dwaj zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym. 

Opracował Marian Olechnowicz

Bolesław Łapiński

Urodził się w 1899 roku w Łapach Dębowinie. Jego rodzicami byli Agnieszka i Win-
centy Łapińscy. – Niewiele wiem o udziale mojego ojca w wojnie w 1939 roku – mówi 
Jadwiga Rząca – Na pewno brał udział w walce z Sowietami na wschodzie. W jego 
oddziale był też nauczyciel z Łap, pan Sołowijaniuk, który był podoficerem. Pod koniec 
września jego oddział został rozformowany. Żołnierze przedzierali się lasami, najczę-
ściej w nocy. Ojciec powrócił pod koniec października. Ja byłam małym dzieckiem. 
Miałam może ze cztery latka. Pamiętam, że dał mi chleba z cukrem. Był w wojsko-
wym mundurze. W czasie okupacji przyszli partyzanci i zabrali mundur. Ojciec zmarł 
w 1980 roku. Za mało o nim wiem, a szkoda – dodaje pani Jadwiga.

Opracował Marian Olechnowicz

Edward Łapiński
 
Urodził się Łapach Korczakach. Był synem Feliksa i Anny z Gąsowskich. Był żoł-

nierzem – ochotnikiem w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1939 roku został zmobi-
lizowany do wojska. Trafił do niewoli sowieckiej. Do rodzinnych Łap Korczaków powró-
cił w 1947 roku aż z dalekich Indii.

Opracował Marian Olechnowicz
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Feliks Łapiński

Służbę zasadniczą pełnił w 2. Pułku Ułanów Grochowskich. W sierpniu 1939 roku 
został zmobilizowany i trafił do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Był wyszkolonym 
strzelcem wyborowym. Dostał do ręki nowy karabin, dłuższy i cięższy od dotychcza-
sowego. Na skrzyni widniał napis: Sprzęt optyczny. Okazało się, że był to nowy, pol-
skiej konstrukcji karabin przeciwpancerny. Przeszedł krótkie szkolenie strzeleckie. 
Los sprawił, że po kilkunastu dniach wojny starszy ułan Łapiński trafił do swojego 
macierzystego 2. Pułku Ułanów. Brał udział w walkach na Lubelszczyźnie i na Polesiu. 
1 października strzelcy wyborowi zajęli pozycje obronne w rejonie szosy Kock – Radzyń. 
W pobliskim zagajniku do ataku na wroga szykowali się ułani dowodzeni przez porucz-
nika Stanisława Bochno, który dowodził 3 szwadronem. Nagle na szosie ukazała się 
kolumna niemieckich pojazdów pancernych. Odezwały się polskie działka i karabiny 
maszynowe. Wkrótce dwa niemieckie pojazdy stanęły w ogniu. Dwa z nich trafił swoim 
karabinem przeciwpancernym strzelec wyborowy starszy ułan Feliks Łapiński. Pod 
Wolą Gułowską doszło do kolejnych ciężkich walk z nacierającym wrogiem. Feliks Ła-
piński został wówczas ranny i znalazł się w niewoli. W lutym 1940 roku uciekł z obozu 
jenieckiego. Po długiej tułaczce wrócił do rodzinnych Łap.  

PS. Już po wojnie spotkał w Łapach por. Stanisława Bochno, który został mężem 
pani Wandy Januszewicz, córki Antoniego Januszewicza, przedwojennego kierownika 
szkoły powszechnej w Łapach. 

Z pracy domowej Renaty Łapińskiej, absolwentki LO w Łapach z 1990 roku. 
Opracował Marian Olechnowicz

Józef Łapiński

Urodził się i mieszkał w Łapach Szołajdach. We wrześniu 1939 roku walczył w sze-
regach 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich. Poległ w czasie potyczki z Niemcami w okoli-
cach wsi Olędzkie.

Opracował Marian Olechnowicz

Bracia: 
Mieczysław i Józef  Łapińscy

„Boże błogosław ten dom i tych ludzi, którzy 
w nim mieszkać będą”. Taki napis widnieje na belce 
sufitowej z datą: 5 XII 1908 roku. Dom na Zięciukach 
zbudował Walery Łapiński z Labów. Miał dwóch sy-
nów: Mieczysława (1912) i Józefa (1916). W tym sta-
rym, lecz starannie odnowionym domu mieszka An-
drzej Łapiński, syn Mieczysława. – Ojciec bardzo dbał 
o rodzinne dokumenty, fotografie lub inne pamiątki. 
Wszystko jest starannie zapakowane w drewnianym 
pudełku. Są w nim fotografie z czasów służby wojsko-
wej, książeczki wojskowe ojca i stryja. Pamiętam, że 
ojciec miał kiedyś wojskowe, zielone spodnie bryczesy. 
Lubił je zakładać. Zachowały się skórzane buty z cho-
lewami. Też wojskowe – dodaje. – Ojciec dużo mówił 
o koniach, lubił je. Służył w artylerii konnej, ale czuł 
się ułanem. 
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W latach 1936-1938 Mieczysław Łapiński odbywał zasadniczą służbę wojskową 
w 14. Dywizjonie Artylerii Konnej w Białymstoku. Był zamkowym w 2. baterii. Tuż 
przed zakończeniem służby został awansowany na bombardiera. 24 sierpnia 1939 roku 
otrzymał kartę mobilizacyjną do swego macierzystego pułku. Walczył na granicy z Pru-
sami, potem pod Kitami i Olszewem. Jego pododdział został rozformowany dopiero 
10 października 1939 roku. Do niewoli nie poszedł. Za pierwszego Sowieta pracował 
w straży pożarnej. Podczas okupacji niemieckiej zatrudnił się w Warsztatach. Potem 
został listonoszem, ale też pracował krótko. Ponownie zatrudnił się w straży pożarnej. 
Tam przepracował do 1974 roku. Zmarł w 2011 roku. 

W wojnie wrześniowej wziął też udział Józef, młodszy z synów Walerego Łapińskie-
go. Czynną służbę wojskową rozpoczął w lutym 1939 roku w 3. Pułku Artylerii Cięż-
kiej. Został telegrafistą w plutonie łączności. Jego pułk wyruszył na wojnę 1 września 
1939 roku.  Jednostka została rozbita przez Niemców 17 września, a dowódca wydał roz-
kaz o jej rozformowaniu. Żołnierze otrzymali zgodę na samodzielny powrót do domów. 
Józef Łapiński powrócił 
do rodzinnego domu w Ła-
pach Zięciukach…

Opracował 
Marian Olechnowicz 

Fot. z archiwum 
Andrzeja Łapińskiego 

z Łap
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Stanisław Łapiński

Urodził się w 1915 roku w Płonce Kościelnej 
w rodzinie Łapińskich o przydomku Laba. W jego 
wojskowej biografii miesiąc wrzesień odgrywał 
szczególną rolę. 15 września 1936 roku został wcie-
lony do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. W szko-
le elewów odbył przeszkolenie w obsłudze ciężkich 
karabinów maszynowych.  19 września 1937 otrzy-
mał awans na stopień starszego ułana. 3 września 
1938 roku na jego naramiennikach pojawiły się 
dwie belki kaprala. 14 września tego samego roku 
został przeniesiony do rezerwy. Jeszcze jesienią 
Stanisław Łapiński powrócił do rodzinnego domu. 

Jego syn – Ryszard Łapiński mieszka w Ła-
pach. Z pietyzmem przechowuje pamiątki po swoim 
ojcu: książeczkę wojskową, dokumenty z konspira-
cji, pobytu w obozie koncentracyjnym w Stuthoffie, 
medale, odznaczenia, a także nieliczne fotografie. 
– Ojciec niewiele opowiadał o 1939 roku. Więcej 

nasłuchałem się o partyzantce, kiedy to spotykał się w naszym domu z dawnymi kole-
gami z Armii Krajowej. Wiem, że był ułanem – krechowiakiem. Jego wojaczka zaczęła 
się 2 września 1939 roku. Pułk walczył na granicy z Prusami Wschodnimi, pod Wizną, 
Brańskiem, Zambrowem i Brześciem nad Bugiem. Potem walczył na Wileńszczyźnie. 
15 września jego pododdział został internowany na Litwie. Wspominał o udanej uciecz-
ce z obozu. Ułani nie do końca dali się Litwinom rozbroić – tłumaczył. Ojciec, a także 
kilku jego kolegów mieli w ułańskich butach ukryte bagnety. Nie objaśnił w jaki sposób 
pomogły im w ucieczce. Jedynie mogę się domyślać. W lipcu 1941 roku ojciec został za-
przysiężony jako żołnierz konspiracji. Przełożeni mianowali go dowódcą plutonu. Tuż 
przed aresztowaniem otrzymał awans na starszego wachmistrza. W 1944 roku trafił do 
obozu koncentracyjnego w Stuthoffie. 

W marcu 1945 roku obóz został wyzwolony i Stanisław Łapiński powrócił w rodzin-
ne strony. Swą przynależność do partyzantki ujawnił dopiero w 1947 roku. Po wojnie 
mieszkał w Łapach. Zmarł w 1997 roku. 

– Za mało słuchałem opowieści mojego ojca – kwituje Ryszard Łapiński – Teraz 
pozostały tylko dokumenty i medale…

Fot. Z archiwum Ryszarda Łapińskiego
Opracował Marian Olechnowicz

Wincenty Łupiński

Był mieszkańcem Łupianki Starej, rocznik 1915. Jego rodzicami byli Klemens Łu-
piński  i Waleria z Drągowskich, która pochodziła z Brzozowa Starego. Ziemi mieli nie-
całe siedem hektarów. Za to dzieci całą gromadkę. Był więc Józef, który jako najstarszy 
zdążył walczyć o Polskę w 1920 roku. I miał medal za Wilno. Były dwie córki: Janina 
i Marianna. Było jeszcze trzech synów: Czesław, Stanisław i Wincenty... Przeżyłem – 
wspominał po latach – dwie wojny światowe i nawałę bolszewicką. 

W 1936 roku Wincenty rozpoczął służbę wojskową w 2. Pułku Ułanów Grochow-
skich w Suwałkach. Jego wałach miał na imię Antek. 25 sierpnia 1939 roku Wincenty 
Łupiński otrzymał kartę mobilizacyjną do 10. Pułku Ułanów Litewskich w Białym-
stoku. W pierwszych dniach września  pułk bił się po niemieckiej stronie pod Białą 
Piską. – Podeszliśmy pod wieś – wspominał ułan – na skraju której stał wiatrak. A tam 
siedział Niemiec z karabinem maszynowym. Uderzyliśmy z drugiej strony końmi, galo-



37

pem. Tylko kule świstały. Potem, gdy już było po wszystkim, kolega mówi: Ty, popatrz 
na swój hełm. Masz przestrzelony. Patrzę, a przy samym orzełku jest dziura.

Potem był już tylko odwrót. Najpierw pod Łomżą. – To było chyba 7 września – 
wspominał ułan – Porucznik wysłał mnie z rozkazem. Wyruszyłem w drogę. Nagle 
usłyszałem huk silników i zobaczyłem Niemców. Przodem jechał motocykl, a po chwili 
wyłonił się czołg. Skryliśmy nasze konie w pobliskiej stodole. Motocyklista ruszył dalej, 
ale czołg zatrzymał się na skraju wsi. Wróciłem z kolegą po konie, podciągnęliśmy po-
pręgi i w galop. Wróciliśmy do naszego szwadronu z meldunkiem o wrogu. Nagle rozpo-
czął się ostrzał. Ułani zaczęli szybki odwrót, ale mój koń był powolny. I został trafiony 
przez strzelca z czołgu. Zdążyłem zeskoczyć i ukryć się w rowie. 

Potem ze swoim pułkiem Łupiński szedł na Jeżewo i Truskolasy. Tam zajrzał na 
chwilkę do znajomych dziewczyn. Napotkała go żandarmeria polowa i miał kłopoty. Ale 
puścili. A on, świecąc latarką, puścił się za swoimi, których dopędził w Jabłonowie. Był 
tak blisko domu, ale nie zdążył zajrzeć. Całe wojsko szło na Warszawę. Pod  Szumowem 
bombardowało 18 dwuogonowych samolotów niemieckich. Wieś była pełna taborów. 
Cała płonęła. Ułani czmychnęli spod wikariatu na cmentarz. – Jak nas zabiją, to od 
razu będziemy we właściwym miejscu leżeć – tak mówili żołnierze. Ułan Wincenty do-
padł osiodłanego konia. Niedaleko odjechał, bo okazało się, że to wierzchowiec wachmi-
strza z sąsiedniego szwadronu. Ruszył więc razem z taborami. Maszerowali tylko nocą, 
aż do Hodyszewa. Pod Warpechami odnalazł swój szwadron. Wieczorem przeprawili 
się przez Narew. Tam, na drugim brzegu stał niemiecki karabin maszynowy. Pobili 
wtedy dużo naszych. Ale przeszli. I Wincenty też. Szedł ze swoim oddziałem pod Królo-
wy Most, Zabłudów i Bielsk Podlaski. W okolicach wsi Augustowo dowódca kazał tym, 
którzy mieli blisko do domu, zrzucić mundury. Nikt tego nie zrobił, bo ułani nie chcieli, 
aby ich nazywano dezerterami. W białoruskich wsiach nieraz do nich strzelano. A oni 
szli na Kowel, Kock. Tam skończyła się im amunicja. Wincenty widział gen. Franciszka 
Kleeberga, słyszał jego ostatni rozkaz wydany 2 października 1939 roku. Widział też 
łzy generała i żołnierzy. Wzięli Niemcy ułanów do niewoli. Trzymali w Częstochowie, 
potem w Radomiu. Tam Wincenty pierwszy raz próbował uciec. Razem z Ossowskim 
z Łupianki. Nie udało się.
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Z Radomia Niemcy powieźli ich do Reichu, aż za Berlin. Tam w siedmiu próbowali 
uciec, ale znowu się nie udało. Uratował go Ślązak. Wypytał najpierw, czy Wincenty 
umie pracować w gospodarstwie i czy zna się na koniach. Tak więc trafił do bauera. Źle 
nie było. Po prawie roku dostał urlop. Do domu nie mógł przyjechać, gdyż na Bugu była 
granica niemiecko-sowiecka. Pojechał więc do Warszawy, gdzie mieszkał jego brat. Do 
bauera nie miał zamiaru wracać. Dojechał pociągiem do Prostyni. Tam przedostał się 
na drugi brzeg Bugu. Potem do Zarąb Kościelnych, a z nich pieszo do Czyżewa. Czuł, 
że dom już jest blisko. W Czyżewie wsiadł do pociągu. Do Łap dotarł wieczorem. Przy 
stacji napotkał nauczyciela Wyszomierskiego  z Płonki. Ten furmanką podwiózł go pod 
płonkowski kościół. Dalej poszedł pieszo. Do Łupianki dotarł, kiedy było całkiem ciem-
no. Pamięta, że w oknie paliła się tylko lampka naftowa. W izbie był półmrok. A potem 
było wzruszające powitanie z rodziną... 

Opracowali: Marta Jaworska i Marian Olechnowicz

Antoni Malecki

Urodził się w 1915 roku w Łapach. Jego ojciec był maszynistą. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej i gimnazjum uczył się w białostockim Seminarium Nauczyciel-
skim. W 1936 roku rozpoczął służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Pie-
choty w Zambrowie. Ukończył ją z drugą lokatą i stopniem kaprala podchorążego. Tuż 
przed wybuchem wojny został nauczycielem w Nowym Aleksandrowie koło Wasilkowa. 
Pod koniec sierpnia 1939 roku sierżant pchor. Malecki otrzymał kartę mobilizacyjną 
do stacjonującego w Białymstoku 42 Pułku Piechoty. Został szefem batalionu mar-
szowego. Jego pododdział brał udział w obronie Białegostoku. 15 września 1939 roku 
żołnierze przez prawie cały dzień stawiali opór siłom niemieckim atakującym w rejonie 
Wysokiego Stoczka. W tym miejscu znajduje się obecnie pomnik. Żołnierze wycofali się 
w kierunku Wołkowyska, a następnie Wilna. Jeszcze jesienią 1939 roku Antoni Malec-
ki powrócił do Łap. W czerwcu 1941 roku został aresztowany przez NKWD. W okolicach 
wsi Baciuty udało mu się wyskoczyć z wagonu. Podczas okupacji hitlerowskiej należał 
do Armii Krajowej. Zmarł w 2004 roku w Białymstoku.

Opracował Marian Olechnowicz

Paweł Stanisław Malecki 

Urodził się 28 kwietnia 
1910 roku w Wilkowie Sta-
rym. Jego rodzicami byli Jó-
zefa i Stanisław. Na początku 
lat 30-tych  pełnił zasadniczą 
służbę wojskową. W sierpniu 
1939 roku otrzymał powołanie 
do wojska. Walczył na froncie 
wschodnim. Po rozformowaniu 
jednostki powrócił do Wilko-
wa. 26 września do wsi weszli 
żołnierze Armii Czerwonej. Pa-
weł Malecki został aresztowany 
i trafił do obozu  NKWD w miejscowości Korzec.  W roku  1940 został osadzony w obozie 
w Hołownicy. W następnym roku został zwolniony i zgłosił się do powstającej na terenie 
Związku Sowieckiego armii polskiej. Z II Korpusem, jako telegrafista, przeszedł cały 
szlak bojowy. W 1947 roku sierżant Paweł Malecki powrócił do Polski. Zmarł w 1988 
roku. 

Jan Zdrodowski. Opracowała Marta Jaworska
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Eugeniusz Niemunis

Urodził się w Łapach. Był zdol-
nym matematykiem, lecz marzył od 
dzieciństwa o mundurze wojskowym. 
Dlatego też traktował przynależność 
do ZHP jako przygotowanie do tej służ-
by. Jego ojciec, Franciszek Niemunis, 
był kolejarzem i pracował jako maszy-
nista. Żyli więc dostatnio. Mieszkali 
przy ulicy Średniej. W 1929 roku Eu-
geniusz został drużynowym 1. Druży-
ny Harcerzy im. Romualda Traugut-
ta w Łapach. Był wówczas uczniem 
gimnazjum im. Zygmunta Augusta 
w Białymstoku. Bez zgody rodziców 
pojechał do Torunia – do podchorą-
żówki artylerii. Potem został oficerem 
i dowódcą baterii w 9. Pułku Artylerii 
we Włodawie. Do Łap przyjeżdżał co-
raz rzadziej. Ostatni raz w 1938 roku, 
na Boże Narodzenie… W marcu 1939 
roku otrzymał awans na stopień po-
rucznika. We wrześniu 1939 roku był 
dowódcą baterii w 20. Dywizjonie Ar-
tylerii Ciężkiej. Podczas walk odwro-
towych, w okolicach Brześcia nad Bu-
giem, dostał się do sowieckiej niewoli. 
Trafił do obozu w Kozielsku. Jeszcze w grudniu tego samego roku przysłał do swej 
ciotki Janiny Szlachcińskiej kartę pocztową. Ta natychmiast mu odpisała. Po kilku 
tygodniach napisała jeszcze raz. Karta pocztowa wróciła w kwietniu 1940 roku z ad-
notacją: Adresata niet. Wiosną 1944 roku pani Janina Szlachcińska otrzymała infor-
mację od niemieckiego Czerwonego Krzyża, że w grobach katyńskich znaleziono zwłoki 
Eugeniusza Niemunisa pod numerem 75, które rozpoznano dzięki zachowanej karcie 
pocztowej napisanej z Łap. Leokadię Niemunis Sowieci jeszcze w 1940 roku wywieźli 
do Kazachstanu. Wróciła do kraju po pięciu latach zesłania.

– Porucznik Niemunis był wujem Kazimierza Szlachcińskiego, mojego teścia – na-
pisała na Fb pani Natalia Szlachcińska – Wspomniana w tekście Janina z Rybińskich 
Szlachcińska (matka Kazimierza) była siostrą Leokadii z Rybińskich, matki porucz-
nika Eugeniusza Niemunisa. Mój śp. teść, Kazimierz Szlachciński opowiadał, w jak 
okropnym stanie zdrowia jego ciotka Leokadia wróciła po latach do Polski – nogi „dru-
towane” i jaki koszmar przeżyła przy budowie torów kolejowych w mrozie, w czasach 
wywózki. Zamieszczone tu zdjęcie znajduje się w zbiorach naszej rodziny i Muzeum 
Katyńskiego. 

– Porucznik Niemunis urodził się 13 września roku1911. Symboliczny nagrobek 
ppor. Eugeniusza Niemunisa znajduje się na cmentarzu w Łapach – dopisał na Fb 
Przemysław Janowski z Łap.

PS. Tę postać swego czasu odkryła i popularyzowała śp. Danuta Skibko. Dzięki 
niej ten oficer z Listy Katyńskiej patronuje jednej z łapskich ulic. 

Opracowali: Krystyna Mierzejewska, Marian Olechnowicz
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Stanisław Ossowski

Urodził się w 1912 roku w Łupiance Starej. Miał zaledwie rok, gdy zmarł jego 
ojciec. Matka musiała sama zająć się wychowaniem pięciorga dzieci. Stanisław ukoń-
czył pięć klas szkoły powszechnej. W 1934 roku został powołany do odbycia służby 
wojskowej. Trafił do 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. W lutym 1939 
roku Stanisław  ożenił się z Heleną Łupińską. 24 sierpnia listonosz przyniósł mu kartę 
mobilizacyjną. Miał natychmiast stawić się w koszarach 10. Pułku Ułanów Litewskich 
w Białymstoku. Przeszedł z tą jednostką cały szlak bojowy. Ostatni bój z Niemcami 
pułk stoczył pod Kockiem, działając w SGO Polesie, którą dowodził gen. Franciszek 
Kleeberg. Na krótko trafił do obozów jenieckich w Dęblinie, Radomiu i Częstochowie. 
Jesienią 1939 roku znalazł się w Stalagu 3A w Lukenwalde. W grudniu 1939 roku zo-
stał skierowany do pracy w gospodarstwie niemieckiego bauera w okolicach Branden-
burga. W marcu 1940 roku, wraz z sześcioma kolegami, podjął próbę ucieczki. Po dwóch 
tygodniach wszyscy uciekinierzy zostali schwytani. Trafili na miesiąc do karnej kompa-
nii jenieckiej, a potem do pracy przymusowej w niemieckim gospodarstwie. W grudniu 
1941 roku Stanisław po raz kolejny zdecydował się na ucieczkę. Tym razem udaną. Po 
długiej tułaczce dotarł do rodzinnej Łupianki Starej. Miał przy sobie jedynie książeczkę 
wojskową, lecz żadnych dokumentów wystawionych przez niemieckie władze okupacyj-
ne. Dlatego ukrywał się aż do końca wojny.   

Relację spisała Anna Ossowska, 
absolwentka I LO im. A. Mickiewicza w Łapach z 2002 roku. 

Opracował Marian Olechnowicz

Jeńcy polscy w niemieckiej niewoli...
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Bolesław Paczkowski

Urodził w 1915 roku w Chełmży. W Łapach zamieszkał w 1975 roku. I z tym mia-
stem związał swe losy aż do śmierci. Już w latach szkolnych wstąpił do ZHP. W 1936 
roku władze zwierzchnie nadały mu stopień podharcmistrza. W 1931 roku trafił do 
Szkoły Oficerów Rezerwy Piechoty. W 1939 roku ppor. rez. Bolesław Paczkowski zo-
stał zmobilizowany. W wojnie wrześniowej dowodził plutonem piechurów, a następnie 
zmotoryzowanym pododdziałem wypadowym mjr. Dudzińskiego. Brał udział w ciężkich 
walkach na przedpolach Lublina, a potem w obronie tego miasta. Wiele lat po wojnie 
władze samorządowe Lublina nadały mu Tytuł Honorowego Obywatela. 17 września 
jego pułk skierował się ku granicy z Rumunią. 28 września, ok. 60 kilometrów na 
południe od Lwowa, pluton ppor. Paczkowskiego został otoczony przez Sowietów. Pol-
scy jeńcy zostali przewiezieni transportem kolejowym, przez Kijów i Charków, do Sta-
robielska. – Był to „uciążliwy” transport – wspominał ppor. Paczkowski – Dlaczego? 
Wpakowano nas do wagonów towarowych. Ordynarnie wpychano. Tak było ciasno, że 
mogliśmy tylko stać, bez możliwości siadania. Dwa razy dostaliśmy coś do jedzenia. 
Były to solone śledzie z beczek znajdujących się na peronach. Transport zatrzymywał 
się co 48 godzin. Można sobie wyobrazić, jaki był smród w wagonach. Bardzo cierpieli-
śmy z pragnienia.

 Ppor. Bolesław Paczkowski znalazł się w Starobielsku. Jeszcze jesienią tego roku 
został, w ramach wymiany niemiecko-sowieckiej, odesłany do Rzeszy. Nie podzielił, 
jako urodzony na terenach Cesarstwa Niemieckiego, losu innych oficerów starobiel-
skich. Odmówił wcielenia do Wehramchtu i został przez hitlerowców osadzony w osła-
wionym Oflagu 7A w Murnau. Pod koniec wojny obóz został wyzwolony przez żołnierzy 
amerykańskich. Ppor. rez. Bolesław Paczkowski zdążył jeszcze włożyć mundur żołnie-
rza II Korpusu. We Włoszech poznał, pokochał i poślubił pochodzącą z Wileńszczyzny 
Emilię Jaroszyńską. Zmarł w 2009 roku.

Marian Olechnowicz, na podstawie: Gazeta Łapska, 25 sierpnia 2009. 
Fot. z kroniki Białostockiej Komendy Chorągwi ZHP
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Bronisław Perkowski

Urodził się w 1914 roku w Roszkach Wodźkach. – Jego ro-
dzicami byli Celina i Andrzej. Bronisław miał zaledwie 11 tygo-
dni, gdy rodzina otrzymała wiadomość z frontu o śmierci Andrze-
ja. – tłumaczy Eugenia Perkowska– Zaledwie 19-letnia Celina 
została wdową. I nigdy już nie wyszła za mąż. Zajęła się wycho-
waniem jedynaka. Mój mąż był bratem stryjecznym Bronisława. 
Po wojnie Bronisław często przyjeżdżał do nas. Pomagał w polu, 
bywał na święta. Był bardzo uczynnym człowiekiem. O wojsku 
i wojnie zbytnio nie opowiadał. Może tylko czasem z moim mę-
żem Zygmuntem powspominali. Niestety, mąż niedawno zmarł – dodaje kobieta.  

Bronisław Perkowski w 1934 roku trafił do podchorążówki w Grodnie. Tuż przed 
wybuchem wojny rozpoczął studia techniczne. W 1939 roku był kapralem podchorą-
żym rezerwy piechoty. Walczył w wojnie wrześniowej. Brał udział w obronie Lwowa. 
Uniknął niewoli i natychmiast przystąpił do konspiracji. Już w połowie października 
1939 roku  spotkał się z kolegą z Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w Grodnie pchor. Stanisławem Gołaszewskim. Pchor. „Gniazdo” szybko awansował. 
Służbę w Armii Krajowej zakończył w stopniu kapitana.  Był odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, a także Virtuti Militari V-tej Klasy. 

– Bardzo kochał swoją matkę – mówi Eugenia Perkowska – Kiedy była już starszą 
osobą zabrał ją do siebie, do Warszawy. Szkoda, że nie ma już mojego Zygmunta. On by 
więcej opowiedział o Bronisławie. 

Opracował Marian Olechnowicz

Józef Perkowski

– Gdy rozpoczęła się wojna, byłem w Wilnie – wspominał Józef Perkowski. – Jako 
sanitariusz z zawodu, więc także w wojsku byłem nim, w stopniu kaprala. W 1939 roku 
miałem służbę w szpitalu wojskowym w Wilnie. Tam przywozili setki rannych. W mie-
ście było bardzo dużo wojska, byli mundurowi, trafiały też masy cywilów uciekających 
przed Niemcami. Kiedy do Wilna wkroczyli Sowieci, zostaliśmy rozformowani. Razem 
z kolegą postanowiliśmy uciekać w rodzinne strony. Doszliśmy do Wołkowyska. Wokół 
dworca i na dworcu zgromadziło się mnóstwo ludzi. Wtenczas Sowieci otoczyli i wegnali 
nas na stację. Zrobili rewizję. Wszystkich na pociąg i do Stołpc, na granicę rosyjsko- 
polską. Stamtąd zawieźli nas do Kozielska. 

Ten nasz obóz przed wojną był chyba jakimś więzieniem czy klasztorem. Na środ-
ku stała cerkiew, a wokół kilkanaście hektarów i duży mur. W środku muru – baraki, 
w których wszyscy się gnieździli. Ja na początku też byłem w baraku, a później w cer-
kwi. Za tym murem to jeszcze rzeczka była. Jakby ktoś przeszedł przez mur, to w rzece 
by się utopił. Co jakiś czas też z transportu jeńców wywozili w niewiadomym kierunku. 
Pewnego dnia i ja trafiłem do pociągu. Wieźli nas i wyładowali na stacji. To było w nocy 
i na peronie światło się świeciło, a za wagonami już było ciemno. Pomyślałem o uciecz-
ce. Takich jak ja było jeszcze trzech. Wskoczyliśmy pod wagon, na drugą stronę, ale 
każdy skakał pojedynczo. Nie od razu wszyscy, by nas nie zauważyli. Chyłkiem, chył-
kiem i uciekliśmy. Jeden z Białegostoku, jeden z Gdańska, jeden jeszcze z innej strony. 
Dziś już nie pamiętam. Wydostaliśmy się ze stacji i biegliśmy coraz dalej od pociągu, 
a bliżej Polski. Szliśmy tak kilka dni. A później baliśmy się granicy, że nas złapią. Ale 
granicy w starym miejscu już nie było. Przesunięto ją na Małkinię. Tak czy inaczej 
byliśmy wśród Polaków, na dawnej polskiej stronie. I jakoś wróciłem. Przenocowałem 
u kolegi w Białymstoku. Potem przyszedłem do Uhowa. Mostu nie było, to ludzie mnie 
przewieźli łódką. Ocalałem.

Relację spisała Marta Jaworska 



43

Mieczysław Perkowski

Urodził się w 1915 roku 
w Roszkach Wodźkach. Roz-
mawiałem z nim w 2005 roku. 
Opowiadał wówczas o zagła-
dzie jego rodzinnej wsi w 1944 
roku. O Wrześniu 1939 roku 
tylko wspomniał, gdy zwróci-
łem uwagę na jego inwalidz-
two. – Oberwałem odłamkami 
bomby – skwitował krótko.

Jego syn niewiele może do-
powiedzieć. – Mój ojciec został 
zmobilizowany w 1939 roku do 
Grodna – mówi Jan Perkowski 
– Walczył przeciwko Sowie-
tom. Został postrzelony w pachwinę i nogę. Krótko przebywał w wojskowym szpitalu. 
Potem jego pułk przedzierał się na południe kraju. W potyczce z Niemcami znowu zo-
stał ranny. Tym razem w nogę, rękę i szyję. Chyba odłamkiem bomby – dodaje syn Mie-
czysława. – Jego oddział został rozwiązany gdzieś pod Częstochową. Ojciec wspomniał, 
że wraz z kolegami zakopali wojskowe dokumenty i broń. Postarali się też o cywilne 
ubrania. Do domu powrócił na koniec kopania kartofli.  Pamiętam jego trzy wojenne 
blizny – kończy swą opowieść Jan Perkowski.

Opracował Marian Olechnowicz

Mieczysław Plichta 

Urodził się w 28 sierpnia 1912 roku w War-
szawie. Matka, Katarzyna z Malinowskich zajmo-
wała się domem, zaś ojciec, Piotr Plichta, praco-
wał na kolei.  Mieczysław w młodości terminował 
u szewca. I samokształcił się. Miał dar do rysun-
ków. Pismo też miał bardzo staranne. Miał chyba 
ten dar po swoim ojcu. Tuż po 1918 roku rodzina 
przeniosła się do Wilna. W latach 30-tych ubiegłe-
go wieku władze wileńskiej dyrekcji PKP odde-
legowały Mieczysława do Łap, gdzie znajdowały 
się Warsztaty Główne Wileńskiej Dyrekcji PKP. 
Został kierownikiem Działu Odlewni. W latach 
1933-1934 odbywał służbę wojskową na Dywizyj-
nym Kursie Podchorążych Rezerwy w Grodnie. 
Z tego okresu w rodzinnym archiwum zachowało 
się wiele wojskowych fotografii. Jest na nich ge-
nerał Franciszek Klebberg, a także wielu innych 
oficerów i podchorążych. Wielu z nich zapisało 
w 1939 roku piękną kartę historii. W sierpniu 
1939 roku Mieczysław został zmobilizowany. Nie 
zachowały się przekazy dotyczące przebiegu jego 
służby w wojnie obronnej. Jesienią 1939 roku po-

wrócił do Łap i podjął pracę w Warsztatach. Halina Łapińska  została jego żoną w 1941 
roku. Tylko domyślała się, że  mąż należał do Armii Krajowej. W tych ciężkich czasach 
przyszedł na świat ich jedyny syn Zdzisław. Nie zdążył poznać ojca. Koledzy Mieczy-
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sława ostrzegali, że grozi mu aresztowanie. Jednak ten nie chciał opuścić domu, gdzie 
była młoda żona i malutki syn. Kiedy przyszli Niemcy, rodzina była w komplecie. Był 
rok 1944. Jeden z oprawców spytał uprzejmie, spoglądając na maleństwo – Czy macie 
komu zostawić? Obok mieszkała siostra pani Haliny, która wzięła Zdzisława do siebie. 
Mieczysława wywieźli do Funfteichen, gdzie zginął. Halina Plichta przeszła gehennę 
Ravensbrück, ale przeżyła i powróciła do Łap. 

Opracował Marian Olechnowicz

Jan Płoński

– Urodziłem się 6 października 1914 roku w Płonce Strumiance. Moi rodzice: Flo-
rentyna z Łupińskich i Franciszek byli rolnikami na 25-hektarowym gospodarstwie. 
Miałem trzech braci i cztery siostry – wspominał w swoim pamiętniku. 

W 1936 roku Jan Płoński ukończył białostockie gimnazjum im. Króla Zygmunta 
Augusta, we września 1937 roku został powołany do odbycia czynnej służby wojsko-
wej na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 76. Pułku Piechoty 
w Grodnie. Staż wojskowy odbywał w 41. Pułku Piechoty w Suwałkach.

24 sierpnia 1939 roku kapral podchorąży Jan Płoński otrzymał kartę mobilizacyj-
ną do macierzystego pułku. Został zastępcą dowódcy 1. plutonu, 7. kompanii, 3. bata-
lionu. – 31 sierpnia, już po kolacji – wspominał Jan Płoński – cały pułk kopał w kosza-
rach rowy przeciwlotnicze. A już następnego dnia w godzinach porannych 3 samoloty 
niemieckie zrzuciły bomby. 3 września żołnierze zostali załadowani do wagonów i pułk 
wyruszył koleją w kierunku stolicy. 3 batalion został skierowany do wsparcia polskich 
linii obronnych w rejonie Wyszogrodu. Saperzy podpalili drewniany most na Wiśle. 
Wysłany w teren patrol schwytał dwóch niemieckich szpiegów: kobietę i mężczyznę. 
8 września 3. batalion wyruszył w kierunku Puszczy Kampinoskiej, a następnie do 
Warszawy. Tam zajął stanowiska obronne w rejonie szosy radzymińskiej. Otrzymał też 
wzmocnienie w postaci jednego działka przeciwpancernego, dwóch ciężkich karabinów 
maszynowych, rusznic przeciwpancernych i kilku granatników. Najcięższe walki bata-
lion stoczył w dniach 20-25 września. Kompania kpr. pchor., Jana Płońskiego wytrwała 
na stanowiskach bojowych aż do 28 września. – 29 września – wspominał w swym pa-
miętniku Jan Płoński – zdawaliśmy broń. Niemcom oddaliśmy tylko zwykłe karabiny. 
Działko, granatniki, rusznice przeciwpancerne, karabiny maszynowe i pistolety Visy 
zakopaliśmy. Do niewoli poszliśmy 30 września. Z Zacisza przemaszerowaliśmy przez 
całą Warszawę. Dopiero przy dworcu Południowym przejmowali nas Niemcy. Przecho-
dząc przez Nowy Świat, byłem blisko domu, w którym ostatnio mieszkałem. Zwróciłem 
się więc do majora Bunclera z prośbą o zezwolenie na ucieczkę. Kategorycznie mi od-
mówił, oświadczając: Idziemy do niewoli honorowej z bronią białą. Wkrótce będziemy 
zwolnieni. Jako żołnierz wykonałem rozkaz. Byłem jednak przekonany, że major nie 
miał racji i nie znał regulaminu służby wewnętrznej, który nakazywał ucieczkę z nie-
woli przy każdej nadażającej się okazji. Nasza droga do niewoli trwała dwa dni – bez 
jedzenia i picia. Pierwszy obóz jeniecki znajdował się niedaleko Góry Kalwarii. Znala-
zło się tam około 15 tysięcy naszych żołnierzy. 

Jan Płoński poszedł do niewoli jako kapral. Wcześniej usunął oznaki podchorąże-
go. Żołnierzy polskich Niemcy przetransportowali do opuszczonych koszar wojskowych 
w Górze Kalwarii. Już w trzecim dniu pobytu za drutami obozu jenieckiego kpr. pchor. 
Jan Płoński uciekł. Udzielił mu pomocy Zygmunt Januszkiewcz z Wysokiego Mazo-
wieckiego. Było to 10 października 1939 roku. Tydzień później uciekinierzy dotarli 
w rodzinnie strony. Jednak dla kaprala podchorążego Jana Płońskiego wojaczka jesz-
cze się nie skończyła. Już jesienią 1939 roku podjął służbę w konspiracji. I ukrywał się 
aż do zakończenia wojny.  

Opracował Marian Olechnowicz
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Stanisław Płoński

Urodził się w 1915 roku w Lizie Starej. Był synem Marianny i Konstantego Płoń-
skich. Rodzina była dość zamożna. Stanisław zdobył średnie wykształcenie. Służbę 
wojskową pełnił w 29. Dywizji Piechoty jako szeregowiec z cenzusem – telegrafista. 
W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany. Wraz ze swoją dywizją przeszedł cały 
szlak bojowy. Brał udział w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy trafił do niewoli 
niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Mińsku Mazowieckim. Jeszcze jesienią 
1939 roku został przekazany władzom sowieckim. Z niewoli sowieckiej został zwolniony 
wiosną 1940 roku i powrócił w rodzinne strony. Już wkrótce został zaprzysiężony jako 
członek ZWZ-AK, pseudonim „Dudek”.

Opracował Marian Olechnowicz

Wacław Płoński

Urodził się w 1910 roku w Płonce Matyskach. Był najstarszym z trojga rodzeństwa. 
Od 11 roku życia mieszkał w Łukawicy, gdzie jego rodzice kupili gospodarstwo rolne. 
W 1933 roku rozpoczął służbę wojskową w 80. Pułku Piechoty w Słonimiu. W marcu 
1939 roku został powołany ponownie do wojska w ramach tzw. cichej mobilizacji. Był 
w plutonie łączności. Jego pułk walczył w składzie 30. Dywizji Piechoty. Brał udział 
w słynnej bitwie pod Mławą, a następnie walczył w obronie Warszawy. W październiku 
1939 roku powrócił do Łukawicy.

Z pracy domowej Wojciecha Płońskiego, 
absolwenta I LO w Łapach z 1995 roku.

Opracował Marian Olechnowicz

Jan Pogorzelski

Urodził się w 1909 roku w Ziemakach. Wyuczył się zawodu rymarza i założył 
warsztat w Sokołach. W 1929 roku został wcielony do 14 Dywizjonu Artylerii Konnej 
w Białymstoku. Kartę mobilizacyjną otrzymał 1 września 1939 roku i stawił się w 
swojej macierzystej jednostce w Białymstoku. Pełnił  służbę w dywizyjnych taborach. 
Jego jednostka walczyła na froncie północno- wschodnim. 17 września 1939 roku ar-
tylerzyści z Białegostoku znajdowali się niedaleko Szczuczyna Lidzkiego. Tutaj dostali 
rozkaz, aby zniszczyć posiadaną broń i na własną rękę podjąć próbę powrotu do domu. 
Jan Pogorzelski nie wyrzucił karabinu i nie zdjął wojskowego munduru.- Wieczorem 
zatrzymałem się na nocleg u gospodarza, który mieszkał na skraju lasu- wspominał po 
latach- Powiedział, że był w szkole. Tam z sąsiadami słuchał radia. I dowiedział się, że 
Armia Czerwona weszła do Polski. P chwili przyszli do niego sąsiedzi. Wspólnie cieszyli 
się z tej wiadomości i przeklinali władze polskie. Pożegnałem się z gospodarzem i jego 
gośćmi. Wciągnąłem wóz taborowy do stodoły, wyprzągłem konia i zamknąłem wie-
rzeje. Jeden koniec lejca zaczepiłem o wrota, a drugi obwiązałem wokół własnej nogi. 
Karabin i bagnet położyłem obok siebie. Wychodząc z domu zapytałem gospodarza, 
czy ma zamiar w nocy zajrzeć do stodoły. Ten zaprzeczył. Gdyby ktoś próbował wejść, 
strzelałbym, a bagnet miał posłużyć do walki wręcz. Pomimo nieludzkiego zmęczenia, 
aż do rana nie zmrużyłem oczu. Potem ruszyłem w dalszą drogę.  

   Niedaleko wsi Łumna Jan Pogorzelski dołączył do dużego oddziału wojska pol-
skiego, który nadal bił się z wrogiem. W lasach augustowskich starli się z Sowietami i 
zostali rozbici. Jan Pogorzelski spalił swoje dokumenty oraz dwie oficerskie walizki z 
archiwum pułkowym. Samotnie przedzierał się w kierunku Białegostoku, idąc lasami, 
najczęściej nocą… W okolicach Grodna został zatrzymany przez patrol Armii Czerwo-
nej. Jeden z Sowietów mierzył do niego z karabinu, drugi obejrzał ręce i wypytywał o 
pochodzenie.  Z dużą grupą jeńców trafił do Mołodeczna. Noc spędzili na nasypie kole-
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jowym. Potem transport ruszył aż w okolice Smoleńska.  Przez kilka tygodni przebywał 
za drutami obozu Pawliszczew Bor. W listopadzie 1939 roku trafił do kopalni rudy 
żelaza znajdującej się na Ukrainie. W maju 1940 roku Sowieci przenieśli go do łagru 
Urdama w okręgu archangielskim. Tam pracował przy budowie linii kolejowej. Rok 
później znalazł się w Uzbekistanie, gdzie tworzyło się wojsko polskie pod dowództwem 
gen. Władysława Andersa. Z II Korpusem przeszedł cały szlak bojowy. Do rodzinnego 
domu powrócił 13 grudnia 1945 roku. - Ojciec wychodząc na wojnę- kończy swą opo-
wieść pan Henryk- zostawił 3-letniego syna Stasia i żonę w ciąży. Po powrocie zastał  
6-letnią  córkę Danutę  a nie zastał syna który zmarł na zapalenie opon mózgowych w 
1944 roku. 

W 1983 roku Jan Pogorzelski otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939 
roku”.  

Relację spisała Hanna Maria Kurzyna na podstawie zachowanego maszynopisu 
wspomnień Pogorzelskiego. Udostępnił syn Henryk Pogorzelski.

Opracowała Jolanta Czajkowska    

Stanisław Porowski 

Ocalałem i żyję – takie same słowa często powtarzał mieszkaniec Łap, któremu 
dane było trafić do Kozielska. Stanisław Porowski, bo o nim mowa, podobnie jak Józef 
Perkowski, uciekł z tego sowieckiego obozu jenieckiego. 

O swoich przeżyciach z tamtych dni opowiadał często synowi. Dziś wciąż żyje w pa-
mięci rodziny jako ten, któremu udało się uniknąć losu tysięcy rozstrzelanych. 

– 1 września 1939 roku ojciec otrzymał przydział do jednostki wojskowej w Lidzie. 
Kiedy przyjechał do miasta, stwierdził, że znajduje się tu cała masa uchodźców, ale też 
i dużo wojska – opowiada syn Witold. – Po kilku dniach w mieście pojawili się żołnierze 
radzieccy. Zatrzymywali głównie oficerów. Ojciec wykorzystał fakt, że na stację wjechał 
pociąg relacji Łapy – Białystok – Wilno. Razem z innymi żołnierzami wsiadł do niego. 
Wkrótce pociąg zatrzymali Rosjanie. Ojciec znów im się wymknął. Razem z kilkoma 
kolegami zbiegł z pociągu. Szli pieszo w kierunku Wilna. Po kilkunastu kilometrach 
zostali jednak ponownie zatrzymani. Rosjanie załadowali ich do samochodów i powieźli 
w kierunku Grodna. Kiedy samochód ugrzązł w błotnistej drodze polscy żołnierze wy-
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korzystali ten fakt i rozbroili kierowcę. Samochodem dotarli do Grodna. Znajomi pomo-
gli ojcu przekroczyć Niemen. Szedł dalej samotnie do Wołkowyska. Tu spotkał kolegów 
z Łap: Stanisława Jankowskiego, Józefa Maciejczuka i Kazimierza Płońskiego. Teraz 
trzymali się razem. W Wołkowysku ojciec znów trafił w ręce żołnierzy radzieckich. 
Zatrzymanych zgromadzono w pomieszczeniach stacji, oddzielano oficerów od szerego-
wych. Potem wszystkich załadowano do wagonów i skład w asyście uzbrojonych żołnie-
rzy ruszył w nieznane. Było to 20 września 1939 roku. 

Józef Perkowski, Stanisław Porowski i jego trzech wspomnianych kolegów trafili 
do Kozielska. W obozie natknęli się na kolejnych łapian. Wszyscy też zapamiętali cer-
kiew w środku kozielskiej osady i straszne warunki obozu.

– Ojciec wspominał, że pewien Białorusin powiedział im, że tu w Kozielsku, za cara 
był klasztor – opowiada Witold Porowski – W obozie nie było żywności, ludzie umierali. 
Wkrótce sporządzono listy jeńców według miast, województw. Robiono zbiórki, wyczy-
tywano kolejne nazwiska i wywożono w nieznanym kierunku. Pod koniec październi-
ka ojciec i 47 ludzi zostali załadowani na samochód i wywiezieni do jakiegoś miejsca 
w lesie. Wtedy też ojciec kolejny raz postanowił uciec. Z Antonim Jabłońskim wykorzy-
stał nieuwagę pilnujących żołnierzy. Uciekli w pobliskie zarośla. Potem szli cały dzień. 
W lesie natknęli się na grupę robotników. Wśród nich był Polak, który w swoim namio-
cie przechował ich przez tydzień. Dzielił się jedzeniem. Potem pojawił się samochód, 
którym dostarczano żywność. Kierowca zgodził się przewieźć uciekinierów do stacji 
kolejowej. Maszynista, dobry człowiek, schował ich w składzie na węgiel i dowiózł do 
Grodna. Tam znowu pomogli dobrzy ludzie. Szczęśliwie dotarli do Łap. 

Relację spisała Marta Jaworska 

Edward Rek

Urodził się we wrześniu 1910 roku. Wyuczył się zawodu szewca – kamasznika. 
W dwudziestym roku życia upomniało się o niego wojsko. Został wcielony do 2. Pułku 
Ułanów Grochowskich. Po roku służby trafił do szkoły podoficerskiej na kurs sanitarny. 
Uzyskał stopień kaprala. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do Sokół. W 1937 roku 
odbył miesięczne ćwiczenia żołnierzy rezerwy w 3. batalionie sanitarnym. Za wzorową 
służbę otrzymał awans na plutonowego rezerwy. 

– 24 sierpnia 1939 roku 
– mówi Elżbieta Zdrodow-
ska – ojciec otrzymał kartę 
mobilizacyjną do 3. Pułku 
Strzelców Konnych, jako za-
stępca dowódcy plutonu. Pa-
miętam, że ojciec wspomi-
nał, iż walczył w okolicach 
Ostrołęki. 

Potem strzelcy konni 
walczyli na Polesiu w skła-
dzie GO „Zaza”. Niedaleko 
Kocka starli się z niemiec-
kimi czołgami z 13. Dywizji 
Pancernej. Potem nastąpiła 
kapitulacja. 3. Pułk Strzel-

ców Konnych był ostatnim większym, zwartym oddziałem, który kończył walkę w szy-
ku konnym, ostatnim zwartym oddziałem polskiej kawalerii.

– Ojcu udało się bezpiecznie wrócić do domu w Sokołach, do żony i dziecka. W czasie 
okupacji był kilkakrotnie przymuszany przez Niemców do pracy przy kopaniu okopów 
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w okolicach Sokół i odprowadzania koni zarekwirowanych miejscowej ludności. W 1944 
roku konie odprowadzali aż w okolice Korycina. Rodzina bardzo się bała, że tata już nie 
wróci. Na szczęście wrócił i opowiadał, że w drodze powrotnej był świadkiem tragedii 
mieszkańców wsi Truskolasy Olszyna podpalonej przez Niemców. 

Opowiadała córka Elżbieta Zdrodowska 
Relację spisała Jolanta Czajkowska

Franciszek Rogowski

– Byłem wzięty, jako poborowy, 23 marca 1939 roku do czynnej służby wojskowej 
w Słonimiu – wspominał weteran wojny – Nie byłem w czerwcu zabrany na linię fronto-
we, gdyż byłem w kompanii szkolnej. Pamiętam, jak po rozpoczęciu wojny kazano nam 
palić różne dokumenty państwowe. Jak dowiedzieliśmy się, że wojska sowieckie prze-
kroczyły granicę Polski, wtenczas nasz 80. Pułk Strzelców Nowogródzkich wyszedł ze 
Słominia w kierunku na Brześć nad Bugiem, Kowel i Włodawę. Już nam zastąpiły dro-
gę oddziały Armii Czerwonej i pod Włodawą stoczyliśmy bój, który trwał dwa dni. Dwa 
nasze bataliony zostały rozbite. Reszta pułku wycofała się do Lasów Parczewskich. Pod 
koniec września nasz dowódca oznajmił, że kto chce, to może zdać broń i wracać do 
domu. Niech zostaną ci, którzy chcą walczyć. Niewielu odeszło. Ja zostałem z bronią, 
czyli swoim ciężkim karabinem maszynowym. Zostało też dwóch moich amunicyjnych: 
Torzecki i Dobrogowski. Dopiero 5 października zostaliśmy rozbici pod Kockiem. Wte-
dy poległo wielu żołnierzy. Po kapitulacji doczekałem, siedząc z Janem Dobrogowskim 
w zaroślach, do nocy. I potem dostaliśmy się do jakiejś wsi. W oborze przesiedzieliśmy 
4 dni i noce. Wracaliśmy do swych rodzin przez ponad dwa tygodnie, wyłącznie nocami. 

Wspomnienia Franciszka Rogowskiego z Lizy Starej
spisała Joanna Twarowska z klasy III e I LO w Łapach, 1991 rok

Mieczysław Roszkowski

Był synem Weroniki i Józefa Roszkow-
skich o przydomku Gaje. Urodził się w 1920 
roku w Roszkach Wodźkach. W 1939 roku 
został zmobilizowany do wojska. – Niewie-
le wiem o wuju – tłumaczy Maria Łapińska 
z Łap – Po wojnie zamieszkał w USA. Tylko 
raz był w naszym kraju. Moi rodzice zmarli, 
gdy byłam nastolatką. Dlatego też tak niewie-
le wiem o jego wojennej drodze. Pamiętam, 
jak wyliczył, że jego wizyta u nas przypadła 
na 30-lecie początku jego wojennej tułaczki. 
Był saperem. W 1939 roku trafił do sowieckiej 
niewoli. Potem znalazł się w II Korpusie gen. 
Władysława Andersa. Jego rodzinę Sowieci 
wywieźli na Sybir. Wiem, że wuj był odznaczo-
ny Krzyżem Walecznych. Zmarł w 1988 roku 
w USA. W 1939 roku został zmobilizowany 
także jego starszy brat Zygmunt. Przed woj-
ną służył w białostockim 42. Pułku Piechoty. 
Z wojny już nie powrócił. I nic nie wiemy, co 
z nim się stało – dodaje Maria Łapińska. 
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W rodzinnym archiwum zachowało się kilka fotografii Mieczysława Roszkowskie-
go z czasów służby w II Korpusie, a także fotografia jego brata w mundurze z symbola-
mi pułku białostockiego.

Pani Helena Łapińska z Roszkowskich, mieszkanka zaścianka Roszki Wodźki tak-
że pamięta Zygmunta Łapińskiego. Z naszej wsi – mówi kobieta – poszedł też na wojnę 
Janek Roszkowski. I nie wrócił z wojny. Oni mieli nieco ponad 20 lat. W 1939 roku 
na wojnie był Bronisław Perkowski. Niech pan przeczyta jego wspomnienia – mówi 
wręczając książkę w pokaźnym formacie. O Bronisławie może nieco dopowiedzieć jego 
rodzina. To następny dom – dodaje kobieta.

Opracował Marian Olechnowicz 
Fot. z archiwum Marii Łapińskiej z Łap 

Stanisław Stypułkowski

Urodził się w 1908 roku w Soko-
łach. Zasadniczą służbę wojskową od-
bywał w Grodnie.  Następnie wyjechał 
do Warszawy i tam ukończył szkołę po-
licyjną. Wtedy też uzyskał prawo jazdy. 
Został skierowany do pracy w Tczewie. 
Pełnił służbę graniczną. W tym czasie 
poznał Elżbietę Cejer, która w 1934 
roku została jego żoną.

24 sierpnia 1939 roku został zmo-
bilizowany do wojska. Otrzymał roz-
kaz wyjazdu do Warszawy. Zostawił 
ciężarną żonę i syna Józefa. Następ-
nego dnia po jego wyjeździe na świat 
przyszedł drugi syn – Jerzy. 

Stanisław trafił do 10. Brygady 
Pancernej. Jednak posiadane prawo 
jazdy i niezła znajomość języka nie-
mieckiego spowodowały, że został kie-
rowcą służbowego mercedesa w Szta-
bie Generalnym Wojska Polskiego. Po 
latach wspominał, że brak wykwali-
fikowanych żołnierzy- kierowców był 
wielką bolączką polskiej armii w 1939 
roku. Stanisław był świetnym szofe-
rem.  Jeździł więc z rozkazami w asy-
ście oficerów wysokiej rangi, nawet 
z generałami. Jako kierowca służbo-
wego auta najbardziej zapamiętał spo-
tkanie z pułkownikiem Stanisławem 
Maczkiem. Los zetknął go z tym słynnym oficerem dwa razy: w trakcie kampanii wrze-
śniowej i w 1940 roku we Francji. 

20 września Stanisław Stypułkowski podążał wraz z polskim wojskiem w kierunku 
południowo-wschodnim. Trwały naloty. Drogi były bombardowane. Wiózł oficera i pie-
niądze należące do wojska. Sytuacja była dramatyczna. Dostał rozkaz, aby na własną 
rękę dalej się ewakuować. Wysokiej rangi oficer, którego Stanisław wiózł, jego nazwi-
sko nie zostało zapamiętane w rodzinie Stypułkowskich, zarządził pozostawienie auta. 
I rozłączenie się. Radził, aby szofer zdobył sobie cywilne ubrania. Wraz z kolegą, rów-
nież kierowcą, rozpoczął Stanisław Stypułkowski marsz na Zachód. Najpierw pieszo, 
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następnie pociągiem, na ko-
niec statkiem: przez Węgry, 
Rumunię i Jugosławię aż do 
Francji. Tam nasi dwaj ucie-
kinierzy dostali broń i mun-
dury. W 1940 roku znowu bili 
się z hitlerowcami. Stanisław 
trafił do niewoli niemieckiej. 
Został osadzony w Stalagu 
VIII. Początkowo stalag był 
„francuski”, tzn. przebywali 
w nim jeńcy z wojny niemiec-
ko-francuskiej. W tym pierw-
szym okresie sytuacja żołnie-
rzy – jeńców była dość dobra. 
Wkrótce jednak Niemcy zde-
cydowali się na rozdzielenie 

żołnierzy. W stalagu, w którym przebywali tylko Polacy, życie było ciężkie. Ratunkiem 
były otrzymywane paczki od najbliższych. Niemcy wielu polskich jeńców skierowali do 
pracy. Stanisław Stypułkowski trafił do gospodarstwa bauerskiego w okolicach Opola. 
Tam przetrwał do końca wojny. Wrócił do żony i synów, którzy czekali na niego w ro-
dzinnym mieście Elżbiety – Inowrocławiu. Wkrótce rodzina Stypułkowskich osiedliła 
się w Sokołach. Stanisław zmarł w 1994 roku.

Relację Mariana Stypułkowskiego, 
syna Stanisława, spisała Jolanta Czajkowska 

Piotr Szczęsny

Był mieszkańcem Łap Wity. Urodził się w 1914 roku. Służbę wojskową pełnił 
w 76. Pułku Piechoty w Grodnie. Był saperem. Ukończył tam szkołę elewów i został 
awansowany do stopnia kaprala. W wojsku wyuczył się zawodu stolarza. W 1939 roku 
został ponownie zmobilizowany. Po klęsce wrześniowej powrócił do rodzinnego domu. 
Wśród pamiątek zachowała się książeczka wojskowa oraz Medal za Udział w Wojnie 
1939 roku. 

Opracował Marian Olechnowicz
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Leon Szyszko 

Był mieszkańcem Waniewa, w gminie Sokoły. Urodził się w 1906 roku. Jego rodzi-
cami byli Zofia i Józef Szyszkowie. Leon wyuczył się zawodu murarza. 

– Ojciec został zmobilizowany 24 sierpnia 1939 roku do 18. Dywizji Piechoty w Bia-
łymstoku – wspominała córka Krystyna Łońska – 9 września, wraz z dywizją znalazł 
się pod Nowogrodem, celem powstrzymania niemieckiej 21. Dywizji Piechoty. Trzy dni 
później jego jednostka znalazła się niedaleko Andrzejewa. Tam doszło do ciężkich walk 
z nacierającymi Niemcami. Ocalałych żołnierzy polskich otoczono i wzięto do niewoli. 
Zostali oni umieszczeni w koszarach w Zambrowie. Z tamtego okresu utkwiło mu wspo-
mnienie nocy z 13 na 14 września. Wówczas to Niemcy ustawili na samochodach kara-
biny maszynowe, a następnie wypuścili na plac koszarowy konie taborowe. Zaczęły one 
tratować tłum około 200 jeńców z 18. Dywizji Piechoty. Gdy ktoś się poruszył, próbował 
ratować się przed stratowaniem, od razu był zabijany. Ojciec przeżył, ale został wysła-
ny do niemieckiego stalagu, czyli obozu jenieckiego. Ojciec pełnił tam funkcję sanita-
riusza. Z niewoli udało mu się uciec dopiero w 1945 roku. Ukrywał się przed Niemcami 
w stogach siana, cudem unikając nieprzyjaciela. Po wojnie powrócił do rodzinnej wsi. 
Zmarł w 1985 roku. 

Relację  Weroniki Śniecińskiej spisała Jolanta Czajkowska 

Władysław Szyszko 

Był bratem Leona. Urodził się w 1911 roku w Waniewie. Był także, jak jego brat, 
murarzem. Do wojska został powołany wiosną 1926 roku. Służył, jako sanitariusz, 
w pułku grodzieńskim, a następnie w Lidzie. Niewiele wiemy o jego losach we wrześniu 
1939 roku. Został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Walczył przeciwko Sowietom. 
Na krótko trafił do niewoli. Do rodzinnego domu powrócił w listopadzie 1939 roku. 
Zmarł w 1989 roku.  

Opowiedziała Krystyna Łońska, 
Relację spisała Weronika Śniecińska, zredagowała Jolanta Czajkowska 

Józef Wróblewski 

Urodził się 4 stycznia 1912 roku w Poświętnem. Był rolnikiem. 3 grudnia 1933 
roku został ułanem 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie. Po dwóch latach 
służby powrócił do domu. Śladem swoich kolegów z Poświętnego i pobliskich miejsco-
wości stawił się w pułku w dniu mobilizacji – 24 sierpnia 1939 roku. W kampanii wrze-
śniowej, w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii, walczył pod Zambrowem, Zalesiem, 
Dąbrową Wielką, Olszewem. Po wyczerpujących pięciu godzinach zaciętej walki z pan-
cernymi jednostkami niemieckimi  gen. Podhorski wydał rozkaz odwrotu. Brygada 
rozpoczęła wycofywanie się do lasów na południe od Wólki Zaleskiej. Józef Wróblewski 
był tak blisko domu, ale trwał na swoim ułańskim posterunku. Odwrotu dokonywano 
w niezwykle ciężkich warunkach, wśród płonących zabudowań Olszewa i pod zmaso-
wanym ogniem nieprzyjaciela. Rankiem 16 września pułk dotarł do Strabli, gdzie osła-
niał przejście brygady przez Narew. Po wykonaniu zadania ściągnięto czaty, udając się 
następnie na kwatery w miejscowości Doktorce. 19 września o godzinie 04.00 Krecho-
wiacy wraz z całą brygadą ruszyli w stronę Białowieży. I tak ułan Wróblewski doszedł 
aż pod Kock. Jego wojaczka zakończyła się 6 października 1939. Tu bił się w ostatniej 
wielkiej bitwie z Niemcami i poszedł do niewoli. Choć dowódca zezwolił blisko mieszka-
jącym uciekać, on wraz z innymi trafił do stalagu. Wyzwolili go w 1945 roku  Amery-
kanie. Na powrót do kraju zdecydował się dopiero w 1951 roku. Zmarł w Poświętnem 
w sierpniu 1980 roku. 

Na podstawie relacji Henryki Wróblewskiej opracowała Marta Jaworska  
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Franciszek Zaremba

Służbę wojskową pełnił w latach 1935-1937 w pułku suwalskim. Po złożeniu przy-
sięgi został skierowany na kurs felczerów do Sokółki. W sierpniu 1939 roku otrzymał 
wezwanie do wojska. Otrzymał przydział do 2 Pułku Ułanów Grochowskich i skierowa-
ny do szpitala wojskowego przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Jego przełożonym 
był doktor Fiedorowicz. Po latach wspominał, że w jednej z sal szpitalnych przebywali 
niemieccy piloci. Ich samolot został zestrzelony nad Białymstokiem. Wkrótce służby 
medyczne zostały ewakuowane do Wołkowyska. W pobliskich Sadach zginął Stanisław 
Zaremba, brat Franciszka. Niemcy zbombardowali też Wołkowysk, niszcząc miejscową 
rzeźnię. Piloci Luftwaffe ostrzelali także ludność cywilną. Podczas tego bombardowa-
nia Franciszek przebywał w centrum miasta. Położył się pod ścianą murowanego bu-
dynku. – Odłamek przeciął parciany pasek torby sanitarnej, ale mnie nic się nie stało 
– wspominał po latach Franciszek Zaremba. Natychmiast zajął się też opatrywaniem 
rannych.  – Byłem wstrząśnięty widokiem młodej, rannej kobiety, która szukała swojej 
siostry. Rana była poważna, lecz ta nic nie czuła. Była w szoku. Franciszek przedostał 
się do szpitala. Tam było wielu rannych. Operacje trwały do późna w nocy. W połowie 
września pułk przeniósł się do Sopoćkiń. Tam ułani starli się z nacierającymi żołnierza-
mi Armii Czerwonej. Pułk skierował się na Grodno. Żołnierze zostali ostrzelani przez 
dywersantów. Ułani Grochowscy skierowali się do Niemenczyna, a potem ku granicy 
z Litwą. Znowu były starcia z Sowietami. Pułkowa artyleria skutecznie odparła atak 
czołgów nieprzyjaciela, niszcząc kilka z nich. Pułk cofał się w kierunku Augustowa, 
a następnie na Tykocin. – Mieszkańcy miasteczka nakarmili wygłodniałych i zmęczo-
nych marszem żołnierzy – wspominał po latach – Potem poszliśmy dalej na południe. 
Sanitariusze zostali załadowani do samochodu ciężarowego. Zatrzymaliśmy się w So-
kołach. Tam miałem wielu znajomych. Dowiedzieliśmy się, że kilkanaście kilometrów 
dalej są już Niemcy. Porucznik wydał rozkaz rozformowania. Mogliśmy wracać do ro-
dzinnych domów. Tak też uczyniłem. Jednak już po dwóch dniach do naszej wsi weszła 
grupa żołnierzy z mojego szwadronu. Byli uzbrojeni. Dowiedziałem się, że idą do War-
szawy, gdyż tam trwa jeszcze walka. Mieli samochód ciężarowy. Założyłem mundur, 
wyciągnąłem z kryjówki karabin i dołączyłem do kolegów. Niedaleko Klukowa zabrakło 
nam paliwa. Samochód został ostrzelany przez Niemców. Jeden z żołnierzy zginął. Kil-
ku było rannych. Było nas ośmiu. Wróciliśmy całą grupą do naszej wsi. Kolegów zame-
linowałem w stodole. Chłopcy pochodzili z Warszawy lub jej okolic. Po kilku dniach, 
w kilku małych grupkach, wyruszyli w rodzinne strony. Nie wiem, co się z nimi stało.

Po wejściu Sowietów Franciszek Zaremba ukrywał się. Podczas okupacji niemiec-
kiej, będąc wykwalifikowanym felczerem, zajął się leczeniem ludzi. Ukrytą broń prze-
kazał partyzantom. 

Wspomnienia ojca spisała Anna Zaremba, 
absolwentka ILO im. Adama Mickiewicz w Łapach z 1986 roku.

Opracował Marian Olechnowicz

Jan Zdrodowski 

Urodził się 20 lutego 1916 roku w Brzozowie Starym. Podobnie jak jego ojciec, Jó-
zef, zajmował się prowadzeniem gospodarstwa. Czynną służbę wojskową odbył w bia-
łostockim 10 Pułku Ułanów Litewskich. Fantazji mu nie brakowało. W wojsku zainte-
resował się także „końmi mechanicznymi”. I udało mu się ukończyć kurs kierowców. 
Prowadzenie motocykla sprawiało mu wielką frajdę (także po wojnie). Jego pułk został 
włączony w organizowanie nowoczesnego systemu łączności. Grupę ułanów oddelego-
wano do Szwadronu Łączności Podlaskiej Brygady Kawalerii. Tu gońcy przesiadali się 
czasem na motocykle i samochody. W wojnie obronnej 1939 roku Jan Zdrodowski prze-
szedł, a właściwie przejechał cały szlak bojowy Podlaskiej Brygady Kawalerii. 
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Wówczas też, widząc zmotoryzowane odziały wroga, przekonał się, że miał rację 
stawiając na konie mechaniczne. To była przyszłość wojska. Żołnierskie szczęście go 
nie opuściło. Nie poszedł do niewoli i jeszcze jesienią 1939 roku powrócił do rodzinnego 
Brzozowa. Zmarł 1 września 2014 roku. 

Relację prawnuczki, Aleksandry Zdrodowskiej, spisała Marta Jaworska

Józef Żur

Urodził się w 1908 
roku w Bokinach. Ukoń-
czył cztery klasy szkoły 
powszechnej. W marcu 
1928 roku otrzymał we-
zwanie do odbycia czynnej 
służby wojskowej. Tra-
fił do plutonu pionierów 
(saperów) w 42. Pułku 
Piechoty, którego kosza-
ry znajdowały się w Bia-
łymstoku. W 1930 roku 
ukończył szkołę elewów 
i otrzymał awans na star-
szego pioniera. Po zakoń-
czeniu służby wojskowej 
powrócił do rodzinnych 

Bokin. 24 sierpnia został ponownie zmobilizowany. W książeczce wojskowej, w rubryce 
„Udział w walkach” znajduje się krótki wpis: Kampania wrześniowa. 18 września trafił 
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do niewoli sowieckiej, a następnie do łagru. Wolność odzyskał we wrześniu 1941 roku i 
trafił do Wojska Polskiego powstającego na terytorium Związku Sowieckiego. Z II Kor-
pusem gen. Władysława Andersa starszy saper Żur przeszedł cały szlak bojowy. Do 
kraju powrócił w 1947 roku.

Jego córka, Bogumiła Dąbrowska, z pietyzmem przechowuje nieliczne wojenne pa-
miątki po ojcu: książeczkę wojskową, fotografie z czasów służby w II Korpusie Polskim, 
medale, a także pamiątkę z wizyty polskich żołnierzy w Watykanie.  

Opracował Marian Olechnowicz

Poszli i nie wrócili

Stanisława Grabowska mieszka w Ła-
pach. Jednak dzieciństwo i młodość spę-
dziła w Bokinach. W czasie wojny została 
wysłana na roboty przymusowe do Reichu. 
Ma doskonałą pamięć. Trafiliśmy do niej 
8 maja. Imieniny Stanisławy. Od razu na 
stole pojawiła się taca z cukierkami i pysz-
ny sękacz. Ale nas interesuje historia. Go-
spodyni zabiera się do wyliczania. – Cze-
sław Sakowicz. W 1939 roku był w czynnej 
służbie wojskowej – wspomina gospodyni – 
I z wojny nie wrócił. Rodzina na różne spo-
soby próbowała dowiedzieć się o jego losach. 
W rodzinnym domu przez wiele lat było 
przechowywane jego zdjęcie w wojskowym 
mundurze. Witold Żur nauczył mnie malar-
stwa. I kiedyś skopiowałam tę fotografię. 
Szkoda, że całkiem niedawno, podczas ro-
bienia porządków, obrazek powędrował na 

śmietnik. Ojciec Czesława był bratem mojego dziadka – dodaje pani Stanisława. 
W 1939 roku w wojsku był także Czesław Żur. I z wojny nie powrócił. – Moja mama 

była bardzo religijną kobietą – Zapewne pamiętała o zaginionym kuzynie, dając na 
mszę za spokój jego duszy. Czesław był przecież z naszej rodziny – dodaje. 

Dopytujemy o Czesława Rybińskiego. Urodził się 14 maja 1914 roku w Bokinach. 
Przed wojną służył w 5. Pułku Lotniczym w Lidzie. Brał udział w wojnie wrześniowej. 
Potem przedarł się na Zachód. Służył w 300. Dywizjonie Bombowym. Zginął podczas 
lądowania po locie bombowym w nocy z 22 na 23 maja 1944 roku. Tyle zapisał w swo-
ich notatkach Zbigniew Charytoniuk, który od wielu lat gromadzi biografie polskich 
pilotów. – Możliwe, że ów Rybiński mieszkał u Zawadzkich. Zajmował się komasacją 
gruntów. Bardziej pamiętam Mieczysława Łupińskiego, który w 1939 roku został zmo-
bilizowany. I podobnie, jak jego koledzy z Bokin, już do rodzinnego domu nie wrócił. 
Łupińscy mieszkali w pobliżu bokińskiego „dworu” – tłumaczy pani Stanisława. 

– Pamiętam też z opowieści starszych ludzi, że z Bokin na wojnę poszedł Józef Żur 
i Damazy Łotko – dodaje pani Bogumiła Dąbrowska, z domu Żur. 

Ze Stanisławą Grabowską rozmawiali: 
Bogumiła Dąbrowska i Marian Olechnowicz
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Walczyli w 1939 roku…

Jan Czajkowski – mieszkaniec Łupianki Nowej. Uczestnik wojny w 1939 roku. 
Żołnierz konspiracji.

Franciszek Roszkowski – zawodowy podoficer WP w stopniu plutonowego. Uczest-
nik wojny obronnej 1939 roku. Uniknął niewoli. W konspiracji od 1940 roku. Był orga-
nizatorem i pierwszym Komendantem placówki ZWZ w Sokołach. 

Hieronim Perkowski – uczestnik walk w 1939 roku. Porucznik czasu wojny. W la-
tach okupacji był Komendantem Placówki AK w Łapach.

Franciszek Roszkowski – urodził się i mieszkał w Jamiołkach Piotrowiętach. Był 
zawodowym chorążym WP. Służył w wojskach pancernych. W latach okupacji należał 
do AK. Był Komendantem Placówki w Sokołach.

Mieczysław Janucik – urodził się w 1919 roku w Pszczółczynie. Mieszkał w Kowa-
lewszczyźnie. Tuż przed wybuchem wojny trafił do 81. Pułku Piechoty w Grodnie. Brał 
udział w wojnie 1939 roku, jako żołnierz 101. Pułku Piechoty. Powstał on z batalionów 
zapasowych 41. Pułku Piechoty, 76. Pułku Piechoty i 81. Pułku Piechoty. Jego żołnierze 
walczyli w obronie Grodna, a następnie w walkach o Lwów. Pchor. Mieczysław Janucik 
uniknął niewoli. Powrócił do Kowalewszczyzny. W konspiracji był od jesieni 1939 roku. 

Franciszek Jabłonowski – mieszkał w Sokołach. Był zawodowym plutonowym Woj-
ska Polskiego. Brał udział w wojnie 1939 roku.

Edward Kruszewski – był mieszkańcem wsi Perki Bujenki. W 1939 roku był pod-
chorążym Wojska Polskiego. Uniknął niewoli. Należał do konspiracji. W 1944 roku 
został zamordowany przez Niemców. 

Józef Łupiński – mieszkał w Perkach Wypychach. W 1939 roku był podchorążym 
Wojska Polskiego. Uniknął niewoli. Należał do konspiracji.

Władysław Choiński – mieszkał w Gąsówce Skwarki. Był podoficerem piechoty. 
W latach okupacji należał do Armii Krajowej i został awansowany do stopnia sierżanta. 

Opracował Marian Olechnowicz
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W nocy z 13 na 14 września 1939 odbyła się w okolicach Olszewa bitwa, w następ-
stwie której 14 września żołnierze Wehrmachtu z 3. Dywizji Pancernej w odwecie spa-
lili wieś i zamordowali 13 jej mieszkańców oraz 10 osób z pobliskich wsi: Pietkowo, Ga-
brysin i Marynki, a także dobili 5 rannych żołnierzy polskich i zamordowali 25 jeńców.

Bój pod Olszewem

Kochani młodzi, nie każdy z was wie, 
więc wam napiszę o wiosce Olszewie.
Na długie lata przed wojną, 
ludzie żyli spokojnie. 
Ziemię orali 
i koniki piękne hodowali.
Każdy chował też łaciate krówki, 
choć czasem było ciężko zarobić złotówki. 
Żyli szczęśliwie na wymiar czasu, 
w posuchę wypędzając krowy do lasu. 
Lud nie był zamożny, ale sprawiedliwy. 
Chodził do kościoła i bliźniemu pomagał,
jak w biedzie ktoś o pomoc zawołał.
Lud ów był na ogół zdrowy, 
na miarę czasu nawet przemysłowy.
Były w Olszewie dwa wiatraki, 
kuźnia wspaniała pod koniec wioski,
uczciwy kowal pan Poniatowski. 
Był też pan Ryszard Olszewski,
co wynajdywał sposoby wiejskie. 
I pobudował kurnik na kołach. 
Woził nim kury po polach i dołach. 
Czasem wywoził je nawet do lasu. 
I tak pracował przez cały dzień taki, 
żeby zjadały w lesie robaki. 
Żyli tu Olszewscy, Topczewscy, Olendzcy, Zdrojkowscy,
a na końcu Zakrzewki, Poniatowski i Szerakowski. 
Złe przeczucie miał naród spokojny. 
Za spokojem zostały tylko tęsknoty. 

Od września leciały nad Polskę niemieckie samoloty. 
12 września słonce świeciło cudnie.
A było już późne popołudnie.  
Hordy czołgów wjechały do wioski. 
Ludzie wyglądali ze strachem zza domów i drzew. 
Po podwórzach rozstawiono czołgi i wojenne machiny.
A po brzegach wsi maszynowe karabiny. 
Żeby nikt obcy nie wchodził i wychodził z wioski.
A tłum esesmanów po wiosce plądrował, 
zabijał świnie, kury, masło zabierał i żarcie gotował.
Pora się zbliżała, która w mej pamięci została.
Detonacje bomb było słychać w oddali i Niemcy za się okopali.
Tak się kończył dzień cały. Niemcy bezpieczeństwa szukali. 
Jeżeli się stanie w nocy im co złego,
wybiją nas do dziecka ostatniego. 

A w lasku pod Olszewką kawaleria stała.
Nuż z Niemcami walka straszna powstała.
Bij, zabij zawołali i krzyknęli hura.
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Ciężka potem była walka i ponura.
Ziemia Olszewska krwią czerwoną się zalała. 
A łuny pożarów domy trawiły.
Bili się Niemcy, strasznie przeklinali. 
I od tej chwili, wszystko co zostało też spalili.
Które nie były spalone chaty, 
wnet do nich wrzucali granaty. 
Dzieci i starsi, co jeszcze nie spali,
to wszyscy w pole uciekali. 
Aleksander Szerakowski z ojcem Bolesławem, 
z palonych chlewów wypuścić konie i krowy. 
Zaraz ich Niemcy zabili
i do ognia razem z krowami wrzucili. 
Nie uszli z życiem: Emil, Wiktor i Piotr Olendzcy,
Piotr Olszewski, Antoni Poniatowski i Wincenty Zdrojkowski.
Tych tu wymieniony przebiły niemieckie bagnety.
Gdy nadszedł świt po wsi Olszewo nic nie zostało.
Pozostały po domach sterczące kominy, 
a po oborach upieczona zwierzyna. 
A gdy dzień nastał, Niemcy kogo złapali, 
zaraz wykopali grób wspólny za wsią.  
Wzięli też z Moskwina i Pietkowa. 
Kogo złapali, to nie czekali ani chwili.
Postawili nad dołem i wszystkich z karabinów zabili.
Zwozili też zabitych, pokłutych i poranionych.
Jęczeli ranni, których dobijali. 
Całą masę ciał ludzkich ziemią zasypali. 
A wieś spalona, tragedia dla tych co przeżyli. 
Nawet woda w studni pełna brudów od pożarów była. 
Nie mieli domów, pościeli, garnków. 
Domy spalone, obory i stodoły. 
A lud wystraszony, głodny i goły.
Gehennę wartą oddzielnego opisania 
przeszedł Michał Zdrojkowski, Franciszek Topczewski oraz Jan Topczewski.
Ten ostatni przeżył własną śmierć…

Wierszem spróbował opisać Józef Olszewski – rocznik 1921 ze wsi Olędzkie. 
Z pracy domowej Mariusza Niewińskiego, 

absolwenta I LO w Łapach w 1993 roku
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Znani – nieznani

Niewiele fotografii z Września 1939 roku udało się znaleźć w archiwach rodzin-
nych. W zachowanych spisanych wspomnieniach ich autorzy wydarzeniom z tamtych 
dni poświęcili zaledwie kilka zdań. Tym cenniejsze są żołnierskie fotografie ze schyłku 
lat 30-tych ubiegłego wieku. Niektórzy z nich w 1939 roku pełnili służbę czynną. Inni 
dostali kartę mobilizacyjną w marcu lub sierpniu 1939 roku. W archiwum Muzeum 
Szkolnego I LO im. Adama Mickiewicza w Łapach zachowało się kilkanaście żołnier-
skich fotografii. Jednak nie udało się dotrzeć do ich ofiarodawców. W moim elektronicz-
nym archiwum na płytach CD są kopie fotografii, lecz nie zawsze starannie opisane. 
Brakuje nazwisk ich właścicieli. Tylko do niektórych zdjęć można dopisać imię i nazwi-
sko, do innych tylko imię. Jednak najwięcej jest po prostu anonimowych. Tymczasem 
są one dobrej jakości i mają dużą wartość historyczną. Dlatego zamieściliśmy je w na-
szej publikacji.

Może dzięki publikacji książkowej, a także jej wersji elektronicznej na stronie Mu-
zeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego: www.wirtualnelapy.pl uda się roz-
szyfrować nazwiska żołnierzy i dopisać ich biografie.

Marian Olechnowicz

Przed wojną 3. pułk strzelców konnych im. Stefana Czarnieckiego stacjonował w Wołkowysku. W czasie kam-
panii wrześniowej walczył w składzie SGO „Narew”, a następnie w Dywizji Kawalerii „Zaza”. Strzelcy ostatni bój 
stoczyli pod Kockiem.  Pułk miał  swoją piękną żórawiejkę:  Do rozróby zawsze skłonni, wołkowyscy strzelcy 
konni/ Słabi w szabli, mocni w pysku,  to są strzelcy w Wołkowysku/ Kto ostrogą, szablą błyska?   To są strzelcy 
z Wołkowyska/ A kto Pułku nie szanuje: niech nas w d... pocałuje! Fot. z 1932 roku. Z albumu Marty Szakirow 
z Łap.

www.wirtualnelapy.pl              nasiposzliwboj
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Major Tadeusz Mikke. Swoją fotografię ofiarował żołnie-
rzowi Stanisławowi Zimnochowi. Razem pełnili służbę 
wojskową w 1. szwadronie pionierów w Białymstoku. 
Fot. z Muzeum Szkolnego I LO w Łapach

Z albumu Mieczysława Łapińskiego z Łap

Ułan. Z albumu Ryszarda Terpiłowskiego z Łap

www.wirtualnelapy.pl         nasiposzliwboj
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Dwaj bardzo młodzi kaprale: Olędzki i Chylicki. I to wszystko co można wyczytać na odwrocie dobrze zachowanej 
fotografii. Czy ktoś dopisze biografię tych dwóch żołnierzy?  Rok 1935.

Żołnierz. Archiwum Muzeum Szkolnego w I LO 
w Łapach

Podoficer z 76. Pułku Piechoty. 
Archiwum Muzeum Szkolnego w I LO w Łapach

www.wirtualnelapy.pl              nasiposzliwboj
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Wilno. Rekruci. 3 kompania ckm, 1 pluton.  W środku siedzi Stanisław Tomaszewski z Łap. Przed wojną był poli-
cjantem. W 1939 roku został zmobilizowany do wojska. Był też żołnierzem II Korpusu gen. Władysława Andersa. 
Z albumu Ryszarda Terpiłowskiego z Łap

Por. Ignacy 
Perkowski z Łap

Z albumu Piotra 
Kretowicza z Łap

Ułan Jan Perkow-
ski. Archiwum 
Muzeum Szkol-
nego w I LO w 
Łapach

Z albumu Jana 
Łapińskiego  
z Gołębiów

www.wirtualnelapy.pl         nasiposzliwboj
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Gen. Franciszek Kleeberg przed frontem żołnierzy. Archiwum Muzeum Szkolnego w I LO w Łapach

Na fotografii są: Stefan Puciło, P. Kazaryn, E. Kropiewnicki, Marian Krukowski, Konstanty Horodeński, Kazimierz 
Szubzda, H. Dobroński, Mieczysław Krukowski, H. Pichtel, Cz. Lewandowski, Antoni Łuczywo, E. Buczyński, 
Edward Kulhawik, Aleksander Dadura. Z albumu Anny Puciło.  Archiwum Muzeum Szkolnego w I LO w Łapach

www.wirtualnelapy.pl              nasiposzliwboj
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W Białymstoku. Archiwum Mariana Olechnowicza

Przy samolocie. Archiwum Krzysztofa Wielgata z Łap

www.wirtualnelapy.pl         nasiposzliwboj
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