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R O C Z N I C A

1. WYSTAWA
Obchody 70 —lej rocznicy bitwy warsza

wskiej rozpoczęły się w Łapach od spotkania 
weteranów z okazji wystawy zorganizowanej 
w Domu Kultury' przez Komitet Obchodów 
tego święta. O wydarzeniu tym doc. Adam 
Dobroński pisał w Kurierze Podlaskim:

„W miniony wtorek (14. 08.) w pomieszcze
niach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łapach spotkali się nieliczni już weterani 
wojen 1918—1921, zaproszeni goście, miesz
kańcy, którym szczególnie drogie są wartości 
obronione w wyniku „cudu nad Wisłą”. Na 
ścianach zawieszono plansze z bogaiym zesta
wem zdjęć i informacji, na niewielkiej scenie 
stanęła rzcźbti Marszalka Józefa Piłsudskiego, 
ustawiono (lagi narodowe. Słowa powitania, 
ref^ksje historyczne (dr Krzysztof Filipow 

.dani Dobroński), wspomnienia pana 
i knryka Gdubowskiego z walk w Wilnie oraz 
obrony Torunia i pana Kazimierza Racibor
skiego, który 22 sierpniu 1920 r., brał udział 
w bojach o Białystok. ( —) Cenna to wystawa, 
a udana impreza. ( —)

2.APEL POLEGŁYCH
Uroczystość obchodów 70 - t e j  rocznicy 

wojny polsko-sowieckiej 1920 r. odbyła się 
w Łapach w sobotę 1 8 -tcgo  sierpnia.
0  godzinie 18—lej przy kościele Św. Krzyża 
w Łapach rozpoczęła się uroczysta Msza Sw. 
celebrowana przez ks. prób. Józefa Wyznera
1 ks. Mieczysława Pupka. Prócz zebranych 
mieszkańców Łap w mszy uczestniczyli kom
batanci wojny 1920 roku, poseł ziemi biało
stockiej Jan Beszta-Borowski, burmistrz 
Łap Roman Czepc, Kompania Honorowa 
i orkiestra Wojska Polskiego z Białegostoku, 
a także poczty sztandarowe kolejarzy, harce
rzy i Straży Pożarnej z Łap. Po mszy zebrani 
przejechali na cmentarz łapski, by w drugiej 
części uroczystości uczcić pamięć obrońców 
Polski z roku dwudziestego przy Grobie Nie
znanego Żołnierza. Autobusy oraz samo
chody prywatne eskortowała policja łapska. 
Uroczystości przy grobie żołnierzy poległych 
w 1920 roku rozpoczęły się o godz. 19.30. Po 
odegraniu Hymnu Państwowego jako pierw-
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Od pewnego czasu pojawiło się w Lapacli 
nowe zjawisko: diskomania (Delikatesy, Bar, 
Uliowo). Organizatorzy próbują zdobyć chętnych 
różnymi sposobami. W Ultowic pełna wolność dla 
młodzieży, bawimy się jak chcemy — niektórzy 
nawet wchodzą za darmo. W Borze vidcodyskotc- 
ki mocno zakrapiane, tłok i mocni ludzie mają 
okazję do próby sil. W Delikatesach rygor ścisły: 
bez. alkoholu i bez papierosa, 'tłoku nic ma, ale 
jak na razie spokój. Wszyscy byliby zadowoleni, 
gdyby w ostatnich tygodniach nic pojawiły się 
zakłócenia. Dyskoteki w Uliowic zostały zawie
szone, gdyż po jednej z. nich włamano się do 
Domu Kultury. Ukraść nic było co (w domach 
kultury nic ma cennych przedmiotów) ale zdemo
lowano wnętrze. I*o imprezach w „Narwi” mocni 
ludzie trenują boks o drugiej w nocy. Nikomu by 
to nic przeszkadzało, gdyby nie rozbierano przy 
tym prywatnych płotów i to z wielkim hukiem. 
W dodatku wezwany patrol policji wycofuje się, 
gdyż dwóch funkcjonariuszy na 20 „bokserów" lo 
trochę za mało. Po takich „nocnych rozmowach" 
ulice stają się czerwone, rzecz, jasna nic od wyso
kiej temperatury. W „Delikatesach", ho lak jest 
nazywany Dom Kultury w Łapach, też pojawił się 
problem. Skarżą się okoliczni mieszkańcy na zbyt 
duży hałas, jaki wyrządzają młodzi ludzie przy 
rozchodzeniu się do domu.

Chciałbym w tym miejscu zwrócić się do wszy
stkich zainteresowanych o odrobinę wzajemnego 
zrozumienia, ho: w nocy większość ludzi śpi (dzie
ci na pewno) i systematyczne budzenie ich o 2 — 
ej w nocy daje rzeczywisto powody do zdenerwo
wania. Droga młodzieży, wy leż kiedyś będziecie 
dorośli i będziecie mieli dzieci. Krążą ponoć po 
mieście listy, aby zabronić organizowania dysko
tek. Moja serdeczna prośba do uczestników noc
nych zabaw: spróbujcie troszeczkę ciszej i tro
szeczkę trzeźwiej — a też będzie wesoło i zdro
wiej, Nie denerwujcie waszych dziadków, rodzi
ców i młodszego rodzeństwa, bo na skutek 
wymienionych wcześniej przyczyn jest realna sza
nsa, że dyskotek w Łapach nie będzie. Do doro
słych mieszkańców naszego miasta apeluję o tro
chę cierpliwości. Młodość ma swoje prawa i nic 
trwa wiecznie. Jeżeli wasze dzieci idą na dyskote
kę przypominajcie int, że należy zawsze pamiętać
0 pewnej kulturze zachowania. Reasumując pro
ponuję: uczmy się wszyscy tolerancji wobec siebie
1 pamiętajmy, że nic żyjemy sami.

P.S.
Panowie, którzy niedawno porąbali ławki 

w parku pr/y Domu Kultury proszeni są o ich 
naprawienie.

M arek  Mikolowski
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DZIESIĘĆ LAT TEMU
Była połowa sierpnia 1980 —lego roku, 

kiedy lo rozeszła się widom ość o strajku pra
cowników stoczni im. Lenina w Gdańsku. 
Powstali, by dopomnieć się o swoje prawa. 
Napięcie rosło z dnia na dzień. Postawa 
strajkujących jest nieugięta, rosną nadzieje, 
ale też i wątpliwości — co będzie? Przecie 
niespełna 10 lat temu tj. 14. 12. 1970—tego 
roku, na skutek znacznych podwyżek cen, 
miały miejsce demonstracje, a następnie 
strajk także w stoczni im. Lenina w Gdań
sku, krwawo stłumiony. Padło 10 osób, wielu 
odniosło rany, setki zostało aresztowanych. 
Jednak teraz chyba będzie inaczej, dochodzą 
coraz radośniejsze wiadomości i wreszcie 31- 
- s z y  sierpnia koronuje odwagę strajkują
cych w Gdańsku. Siła tych ludzi emanuje.

A u nas w Łapach? W Gdańsku stocznia 
była centrum walki. Nie będzie przesadą, 
jeśli nazwiemy w r. 80 —tym takim centrum 
w Łapach -  ZNTK, Zakłady Naprawcze 
Taboru Kolejowego. Już 28 sierpnia 80 r. 
odbyła się na Wydziale Z —5 pierwsza 
masówka, którą prowadził Mieczysław 
Łapiński. Obecni poparli strajk w Gdańsku 
oraz sami wysuwali postulaty. Kierownictwo

Grał do tej pory w 57 meczach 1-szcj ligii 
w barwach Widzewa, w reprezentacji Olim
pijskiej uczestniczył w 17 spotkaniach, w tur
niejach \ z Francji, RFN, Grecji i Polsce. Był 
trzykrotnie w 11 — lec „Przeglądu Sportowe
go” a czterokrotnie w 1 1 -tc e  „Sportu” ka
towickiego... Program telewizyjny „Piłka 
w grze” prezentował go również jako talent 
piłkarski, nazywając „brylantem polskiej pił
ki, który, odpowiednio szlifowany, przyspo
rzy splendoru polskiemu futbolowi.”...

Tomasz Łapiński urodził się w Łapach 1. 
08. 1969 r. Tu skończył szkołę podstawową 
i rozpoczął naukę w liceum. Maturę zdobył 
już w Łodzi, lam także studiuje obecnie na 
AWF. „Bakcyla" sportowego zaszczepiła 
w nim rodzina, której nieobce są sportowe 
tradycje. Mama grała w siatkówkę (przez 
. ewicn czas w pierwszoligowej Odrze— 
■> cław), tata zajmuje się sportem do dziś 

(dawniej piłkarz, potem trener kl. II drużyny 
seniorów Pogoni, obecnie trener najmłod
szego narybku piłkarskiego), trzej starsi bra
cia byli zawodnikami Pogoni, jednak przed
łożyli studia ponad karierę sportową.

Jak zgodnie twierdzi cała rodzina, to ojciec 
pierwszy odkrył i rozwijał talent syna. Do 
dziś jest zagorzałym pasjonatem kariery 
Tomka, a ten artykuł powstał dzięki skrupu
latnie prowadzonej przez niego kronice 
rodzinnej. Prawdziwą karierę juniora Tomek 
rozpoczął w 1983 roku, grając w K K S -P o
goń— Łapy, gdzie jako trampkarz, junior 
i senior rozegrał 127 meczy. Pierwsze powo
łanie Tomka na zgrupowanie szkoleniowe 
kadry polski juniorów nastąpiło w sierpniu

było zdezorientowane, starało się uspokajać, 
obiecywało poprawę. Wielu jednak było 
takich, którzy z pełnym lekceważeniem trak
towali zryw robotnika. Wierzyli w niewzru
szoną silę, jaką stanowili i głośno akcentowa
li swoją wrogość. Do takich przede wszyst
kim należał kierownik Wydziału Z —5 — 
Mieczysław Nasiłowski. A kiedy, dzięki kon
sekwentnej postawie dużej części załogi zo
stał zdjęły ze stanowiska powiało wiarą 
w rozpoczętą walkę. Rozpoczęły' się masówki 
we wszystkich działach. W tym czasie odbyło 
się spotkanie załogi z obecnym posłem 
Janem Besztą—Borowskim, który wrócił 
z Gdańska, przekazał przebieg tamtych 
wypadków i w gorących słowach zapewnił 
obecnych o konieczności walki i twardym 
stawianiu swoich praw.

We wrześniu tegoż roku delegacja pra
cowników ZNTK (Janusz Kurzyna, Henryk 
Żochowski, Zbigniew Szyluk) pojechała do 
Białegostoku, gdzie już rozpoczęła działanie 
Międzyzakładowa Komisja Założycielska 
Niezależnego Samorządnego Zw. Zaw. „So
lidarność" — celem uzyskania bliższych 
informacji, jak leż pomocy w dalszej działal-

1986, a potem szereg meczy w mistrzost
wach Europy juniorów, potwierdził jego 
talent. W reprezentacji Polski juniorów 
rozegrał 34 mecze. W 1987 r. prasa informo
wała: „Z Pogoni—Łapy na mistrzostwa 
Europy, — taki junior to skarb”. Trener 
Jagicllonii, Janusz Wójcik powiedział wów
czas: „Tomasz Łapiński to reprezentacyjny 
junior. Walczyliśmy o niego z Zagłębiem 
Lubin i Widzewem. Gdyby nie trafi! do nas, 
to byłby „policzek” dla działaczy naszego 
regionu.” Jednak w dniu 18—tych urodzin 
Tomek wziął udział w pierwszym treningu 
nowej drużyny W idzew-Łódź. Po pierw
szym wyjazdowym meczu Orest Lcńczyk 
stwierdził: „zrobię wszystko, żeby chłopak 
z takim sercem do gry nie siedział na ławce”. 
Po kijku miesiącach piłkarz stał się odkry
ciem turnieju w Indiach w pucharze Nehru. 
Pierwszą bramkę w reprezentacji Polski 
strzelił w meczu z Rumunią. W klasyfikacji 
„Piłki Nożnej" na talenty roku 1987 wśród 
stoperów Tomek zajął I miejsce, a w komen
tarzu czytamy: „Prawdziwą rewelacją stał się 
Tomasz Łapiński. Przebojem wywalczył 
miejsce w podstawowej jedenastce Widzewa, 
a stąd już jeden krok do dorosłej reprezenta
cji Polski, bo Łapiński to talent na miarę 
Jerzego Gorgonia i Władysława Żmudy”.

Tomek jest już znany także za granicą,
0 czym świadczą komentarze w prasie nie
mieckiej, angielskiej, izraelskiej. Tomasz 
Łapiński ma szansę stać się również „Olim
pijczykiem”. Czekamy więc na Barcelonę
1 życzymy sukcesu.

Ewa Ołtarzewska.

ności. Już następnego dnia na dwu zmianach 
zebrano 1500 podpisów kandydatów na 
członków nowego związku. Dotychczasowy 
związek poczuł się niepewnie i dla „pokrze
pienia dusz” sprowadzi! delegatkę z B—sto
ku, która z całą stanowczością zapewniła, że 
Zw. Zaw. „Solidarność” będzie mógł istnieć 
jedynie w stoczni w Gdańsku. Gwizdy zebra
nych zmusiły „gościa" do opuszczenia sali.

Po pierwszych emocjach nadszedł czas 
konkretów. Wśród zapaleńców brak było 
doświadczenia, a i o pomoc z zewnątrz nic 
było łatwo. Większość władających wiedzą 
i piórem była albo ostrożna, albo obojętna, 
albo wręcz wroga. A czas naglił.

W połowic września odbyło się zebranie 
przedstawicieli załogi ZNTK na które zapro-
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ŁAPSKA FUNDACJA 
NAUKI

Wokół nas i pośród nas twor/y się NOWE. Nie
którzy już znaleźli swoje miejsce w kształtującej się 
rzeczywistości, inni go poszukują, jeszcze im** 
miejsca sami nie znajdą. Można leż im, , 
ludzie, mlod/i ludzie, którzy zasługują na v. mściwe 
miejsce w społeczeństwie, lec/ bez pomocy innych 
żadnych szans nie mają. I nie dlatego, że nic chcą, 
że są niemowlęco — nieporadni. Otóż życie nie 
nadąża za realiami codzienności...

Musimy pomóc młodym, zdolnym absolwen
tom szkól średnich, mieszkańcom Łap i Gminy. 
Wielu ma talenty nieprzeciętne, chęć do nauki 
przeogromną, szans na studia żadnych... Bo stu
dia są drogie, zarobki rodziców nic nadążają za 
kosztami edukacji.

Wśród nas są sieroty, pólsicroiy. Jest wiele 
przypadków, gdy rodziców młodego, marzącego
0 studiach człowieka dotyka z dnia za dzień 
BEZROBOCIE. I koniec, kropka, bo takie jest 
oblicze rzeczywistości.

Tworzący się nowy lad nie zdążył stworzyć sy
stemu zabezpieczającego. Na Zachodzie rozbu
dowana jest sieć fundacji, organizacji charytatyw
nych, stypendiów państwowych i prywatnych. 
Całość daje szansę i możliwości nauki tym wszyst
kim, którzy są zdolni i chętni do nauki.

Nie możemy czekać na odgórne inicjatywy
1 akty prawne. Działania są potrzebnejuż

Dlatego Redakcja zwraca się do mieś.
Łap, do przedsiębiorstw prywatnych, dyrekcji 
zakładów przemysłowych, rad pracownicach 
i związków zawodowych — twórzmy ŁAPSKĄ 
FUNDACJI) NAUKI!

Proponujemy zgromadzenie funduszu w celu 
sfinansowania pierwszego roku studiów najhar
dziej poszkodowanym przez brutalną ekonomicz
nie rzeczywistość, młodym talentom.

Dajmy im szansę zdobywania wiedzy!
Proponujemy utworzenie 3 —osobowej t misji 

kwalifikacyjnej ŁAPSKIEJ FUNDACJI NAUKI. 
Skład niechaj zaproponują Czytelnicy.

Proponujemy, aby wytypowani stypendyści 
otrzymywali zasiłek w wysokości zabezpieczającej 
podstawowe potrzeby młodego studenta.

Za kilka lat już jako wykształcony lekarz, praw
nik, nauczyciel, ekonomista spłaci nam swój dług 
rzetelną pracą i posiadaną wiedzą.

Prosimy o szybkie zgłoszenia chęci pomocy 
finansowej — listownie, telefonicznie lub najchęt
niej osobiście w siedzibie naszej redakcji — Łapy 
PlacX X —lecia 15, tel.23-00.

PAŹDZIERNIK -  POCZĄTEK ROKU 
AKADEMICKIEGO JU Ż  BLISKO!

POMÓŻ INNYM, TY TEŻ MOŻESZ KIE
DYŚ POTRZEBOWAĆ POMOCY...

REDAKCJA

TALENTY RODEM Z ŁAP
Tomasz Łapiński -  piłkarz Widzewa—Łódź, 

kapitan reprezentacji Olimpijskiej.



CUD MAD WISŁĄ
c.d. zc str. 1

Odwrót wojsk polskich znad Dźwiny, Bere
zyny i Dniepru wywoła! w kraju panikę przed 
„czerwonym najazdem". Jednocześnie lud
ność polską porwało hasło „wszyscy na 
front”. Nasląpifo zjednoczenie i duchowa 
mobilizacja młodych i starych. Za broń 
chwyciły kobiety.

Do pośpiesznie tworzonej Armii Ochotni
czej wkrótce zgłosiło się ponad 80 tys. ochot
ników. Utworzony także Legię Kobiet. Zbli
ża się bitwa warszawska. Plan bitwy zrodził 
się w nocy z 5 na 6 sierpnia. Józef Piłsudski 
zrezygnował z obrony linii Wisły. Jego plan 
polegał na uderzeniu w słabo ubezpieczone 
lewe skrzydło przeciwnika od strony Wiep
rza. Uderzenie z boku, podczas gdy główna 
siła wroga zostanie skierowana na Warszawę 
miało przeciąć tyły, osaczyć i zmusić Rosjan 
do odwrotu. Siły polskie trzeba było skupić 
w rtwóch punktach: pod Warszawą i nad 

raern.
Bitwa rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 r. na 

przedmościu stolicy. Trwały krwawe walki 
o Radzymin. Decydujące uderzenie „z 
boku” prowadzone na linii od Wisły aż po

Bug, od strony Wieprza nastąpiło 16 sierp
nia. Natarcie rozpoczęło się o świcie, wieczo
rem Polacy zajęli Garwolin i Włodawę. 17- 
tego sierpnia nasze wojska osiągnęły linię 
Mińsk Mazowiecki-Siedlce-Biala Podlaska- 
Bug. Jednocześnie 5-ta armia opanowawszy 
Pułtusk i Serock naciera w kierunku Ciecha
nowa. Był to moment przełomowy w bitwie 
warszawskiej. Od tej chwili nastąpiła fala 
zwycięstw. Cud nad Wisłą. Piłsudski powró
cił do Warszawy, aby organizować pościg. 
Front sowiecki łamał się w ogniu walki, 
szczątki Armii Czerwonej uciekały. Rosjanie 
zostali odrzuceni poza Bug i Narew.

Cud nad Wisłą przesądził o losach wojny, 
Lord d’Aberon w książce „Osiemnasta bitwa 
świata” pisze: „W wielu sytuacjach histo
rycznych Polska była przedmurzem Europy 
przeciw inwazji azjatyckiej. W żadnym 
momencie niebezpieczeństwo nie było groź
niejsze. Współczesna historia cywilizacji 
mało ma wydarzeń posiadających znaczenie 
większe od bitwy pod Warszawą w 1920 r.”

Wydarzenie to ma jeszcze inny wymiar dla 
nas Polaków, jako wielki akt miłości do kra
ju. W walkach o Radzymin brał udzał miody 
ksiądz Skorupka. Prowadził do walki mło

dych żołnierzy, którzy niedawno byli jeszcze 
uczniami w gimnazjum warszawskim. Ksiądz 
Skorupka zginął w tej walce, idąc na czele 
wojsk z krzyżem w ręku i z pieśnią „Serdecz
na Matko” na ustach. Jego uczniowie 
pomścili tę śmierć zwycięstwem.

Katarzyna Droga

ZE SZLACHCICA KOLEJARZ.,.
Miało być o przydomkach i przezwi

skach rozrośniętego rodu Łapińskich 
hebu Lubicz. Letnia kanikuła pokrzyżowa
ła moje plany. Zaległem z rodziną w leśni- 

■pe -  Antonowo, na skraju Puszczy 
skąd daleko do świata i uczonych 

książek. Odkładam więc obecny temat na 
czas późniejszy, a dziś pozwolę sobie 
zacytować poświadczenie szlachectwa 
rodu Leśniewskich:

„Z mocy artykułów 51 i 60 Prawa 
o Szlachectwie w Królewstwie Polskim 
zapadłego w roku 1836, rozpoznawszy 
dowody Pana Leśniewskiego Andrzeja 
syna Adama i uznawszy takowe za dosta
teczne na zasadzie decyzji Ogólnego 
Zebrania Departamentów Warszawskich 
Rządzącego Senatu z dnia 8-20 marca 
1848 r. opinia Heraldyi zatwierdzającej 
udziela niniejsze świadectwo jako pan 
Leśniewski Andrzej herbu Gryff jest 
szlachcicem Królewstwa Polskiego wraz 
z potomstwem prawem płci obojej w kraju 
zamieszkałem lub z dozwolenia Rządu 
w Rossyi albo za granicą przebywającem 
oraz, że posiadanie tego stanu przez 
przodków od roku 1695 udowodnił. 
Wskutek czego Pan Leśniewski Andrzej 
wpisany być może do ksiąg szlachty dzie

dzicznej, która nabyła tego stanu przed 
ogłoszeniem wyżej wymienionego Prawa. 
O tern Deputacya Szlachecka Gubernii 
Augustowskiej stosowne uwiadomienie 
otrzymała.

Świadectwo niniejsze z podpisem 
Prezesa i Naczelnego Sekretarza Heraldyi 
opatrzone Jej pieczęcią wydane zostaje 
Panu Leśniewskiemu Andrzejowi.

Działo się w Warszawie na posie
dzeniu dnia 17-29.X.1849r."

I następują podpisy, z których 
odczytałem nazwisko Franciszka Potoc
kiego oraz pana Sroczyńskiego. Całość 
jest na pięknym, dobrze zachowanym, 
czerpanym papierze.

W połowie XIX wieku szlachectwo 
swe potwierdzili prawie wszyscy potom
kowie linii podlaskiej Leśniewskich wio
dąc swój początek od Mikołaja kasztelana 
Czechowskiego. Potwierdzili swą herbo- 
wość: Onufry z Katarzyny Czajkowskiej 
wylegitymowany z synem Hipolitem uro
dzonym z Teresy Kłosowskiej, Stanisław 
urodzony z Anny Szymborskiej, Jan 
z Antoniny Jamiołkowskiej, Andrzej uro
dzony z Ewy Bruszewskiej, Franciszek 
z Katarzyny Kalinowskiej. Bez podania 
nazwisk swych rodzicielek udowodnili

swe szlachectwo także: Paweł, Wojciech, 
Seweryn, Józef, Mateusz, Antoni, Seba
stian, Jakub, znowu Józef, Walenty, Jan, 
Adam -  wszyscy Leśniewscy herbu 
Gryff. Ich starania o potwierdzenie przyna
leżności do nobilitowanej elity zamykały 
się w latach 1847-1852. Dużo jest takich 
dyplomów szlacheckich w naszych łap
skich domach właśnie z lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Dyrekcja budujących się kolei: warsza- 
wsko-wiedeńskiej i warszawsko-peter- 
sburskiej wymagały, aby personel etato
wy legitymował się pełnokrwisto-szla
checkim pochodzeniem. Tak, tak nie każ
dy mógł zostać kolejarzem a dla biednej, 
coraz biedniejszej szlachty miejscowej 
była to szansa na stabilizację życiową 
i utrzymany prestiż społeczny. I nic więc 
dziwnego, że współcześni kolejarze tak 
nam zeszlachcieli. A dzieje rodu Leśniew
skich herbu Gryff z Leśniewa Zimnej 
Wody przez półwiecze całe tropił pan 
Aleksander i zawarł w dość obszernym 
maszynopisie, z którego przedrukuję 
wkrótce kilka ciekawych fragmentów.

Marian Olechnowicz
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ŁAPIACY
PPŁK STANISŁAW NILSKI-ŁAPIŃSKI 

— bohater obrony Lwowa i wszystkich polskich rubieży

Przed 1939 rokiem patronowa! jednej z łap
skich ulic. Po pięćdziesięciu iatacli wrciio nazwi
sko zapomnianego pułkownika do Łap, Najzna
komitszy z Łapińskich, których rozrośnięty ród 
w samych Łapach liczy prawic dwa tysiące dusz, 
w mieście icli protoplasty Łappy zosla! przywró
cony ludzkiej pamięci.

Podczas pracy w łapskim Liceum, podczas wie
loletniej penetracji historii regionu tylko w opo
wieściach jednej osoby spotkałem się z biografią 
pułkownika, jego wielkością i czynami.

Zachowało się wiele pamiątek po bohaterskim 
żołnierzu: dyplomy odznaczeń, dokumenty z łat 
nauki, fotografie z frontów, osobiste notatki, kil
kanaście obrazów malowanych ręką własną pod
czas internowania w Beniaminowie itd. Są też 
autografy Józefa Piłsudskiego, Kazimierza Sosn- 
kowskiego, Rydza-Śmiglego i Władysława Sikor
skiego, a także całej plejady polskich znakomitoś
ci czynu zbrojnego lat 1914-1921. Są np. takie 
dokumenty: Komenda I  Brygady Ip. Nr. 201. 
Nadaję ob. ppor. Stanisławowi Nilskicmu-Łapiń- 
skiantt z 5 pp za pracę żołniersko iv polu od dnia 
6. VIU.1914 roku prawo noszenia odznaki Btygady 
Za Wierną Służbę. Dnia 6. VIII. 1916 roku, podpi
sał Józef Piłsudski. Obok dyplom: Nadaj kpt. Nil- 
skicmu-t.apińskicmu Krzyż Obrony Lwowa za 
działalność i trudy poniesione w bojach za całość 
i niepodległość Rzeczypospolitej iv czasie oblężenia 
Lwowa od 1 do 22.XI.I918 roku. Dalej dyplom 
Virtuti Militari podpisany 10 września 1920 r. 
przez generała ppor. W. Sikorskiego. Dwukrotnie 
byt odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Niepodległości z Mieczami, w tym raz pośmiert
nie w 1933 roku. Jest też paszport dyplomatyczny 
oraz dyplom inżyniera. To tylko niektóre ze świa
dectw wielkości człowieka, który nie dożył nawet 
wieku Chrystusowego.

Stanisław Łapiński urodził się w 1891 roku 
w Warszawie, jednak wszyscy przodkowie pocho
dzili z Łap, z Łapińskich Kaczorów. Ojciec 
Tomasz by) kolejarzem, zaś o matce Teofili 
z Porowskich niewiele można powiedzieć. Mały 
Staś kolejową szkolę powszechną kończy) 
w Łapach, mieszka! u dziadków przy ulicy Fab
rycznej 31. Obecnie la właśnie ulica nosi jego 
imię. Na świadectwach szkoły realnej, którą 
ukończył w Białymstoku, była tylko jedna trójka 
z ... języka rosyjskiego. Czyżby przypadek? 
W Białymstoku założył kółko koleżeńskie, w któ
rym młodzi chłopcy uczyli się historii i literatury 
ojczystej. Stanisław Falkiewicz w Żołnierzu Pol
skim z 1922 roku w nr. 11 wspominał: Gdy w sku
tek zajęć szkolnych chłopcy nic m ieli godzin wol
nych na pracę nad literaturą polską, wyznaczają 
sobie godziny ranne od 5 do 6-tej codziennie,gro
madzą się o tej porze w ogrodzie Zwierzyńskich 
i tam pracują.

W 1910 roku cala grupka podjęła studia poli
techniczne we Lwowie. Tam Stanisław swoim 
charakterem i stałością umysłu zwrócił uwagę 
członków Związku Strzeleckiego, organizacji 
przygotowującej instruktorów i oficerów do przy
szłej walki o niepodległość. W jej szeregach prze
szedł twardą szkołę żołnierską, a następnie oficer
ską. Łapiński przybrał pseudonim Nilski, Zwie
rzyński został Slawem. Tak jak w czasach biało
stockich spędzali godziny nad literaturą i historią,

tak teraz zamiast kawiarnianych wypadów studio
wali taktykę, tłumaczyli regulaminy, a w niedzielę 
wyruszali na ćwiczenia na podlwowskich bło
niach. W sierpniu 1914 uczestniczył w mobilizacji 
Strzelców, 4.VIIł rozpoczął służbę w Krakowie, 
w szeregach przyszłej I Btygady. Stanisław Nilski- 
Łapiński wyszedł w pole jako dowódca plutonu, 
a już 9.X.1914 r. mianowany został podporuczni
kiem w 1 ppleg. W trakcie ciężkich walk ginęli 
koledzy z lal gimnazjalnych. Ciężko ranny pod
czas listopadowych bojów na Podhalu został por.- 
Sław—Zwierzyński. Por. Łapiński ciężko kontuz
jowany w wigilijnym boju 1914 roku pod Łozów- 
kiem, trafi! do niewoli rosyjskiej. Pomimo rany 
brzucha uciekł i przez sześć tygodni ukrywał się 
pod Tarnowem. Jego wskrzeszenie tak opisał 
wspomniany Stanisław Falkiewicz: Ranek byl 
pogodny. Słońce lśniło na drutach przed okopami. 
Chłopcy weseli, się myli i czesali. Niektórzy już bie
gli w lasek poza pozycje po kawę. Nagle przed 
dowódcą kompanii, por. Kukiclem stanął N ilski— 
nieboszczyki

Potem przeszedł z Brygadą aż do Puszczy Bia
łowieskiej. Jesicnią 1915 roku i zimą 1916 walczył 
nad Stocholcm i Stryjem. Latem 1916 w walce 
o Polską Górę pod Kostiuchnówką zginął jego 
druh kpt. Slaw-Zwierzyński, obok niego ppor. 
Luty-Nehring—również, biaiostocczanin. Por. 
Nilski został po raz drugi ranny w bojach na Pole
siu. Dalszą legionową służbę odbywał jako 
dowódca kompanii piechoty, następnie kompanii 
saperów i artylerii. W ten sposób szkolił się wsze
chstronnie w trzech, ówcześnie podstawowych, 
rodzajach broni. W roku 1917 na polecenie zwie
rzchników wstąpił do Szkoły Sztabu Generalnego 
w Warszawie. W tymże roku wraz z innymi odmó
wił złożenia wymaganej przez Niemców przysięgi. 
Z  internowania w Beniaminowie zachowało się 
18 obrazów malowanych na kartkach bloku 
rysunkowego. Trudno stwierdzić, czy malarskie 
zdolności wyzwoliła dopiero więzienna nuda. 
U schyłku 1917 roku został wypuszczony na wol
ność i przeszedł do konspiracji w PO W, jako in
struktor kursów wojskowych we Lwowie. Gdy 
rozpoczęły się walki ukraińsko-polskie wyszkolo

ny wojskowo Nilski-Łapiński został mianowany 
szefem sztabu obrony miasta. O jego roli w boha- 
terskiej obronie Lwowa tak w 1923 r. podczas 
odczytu na lwowskim ratuszu, mówił J.Pilsudski: 
O Lwowie nic miałem żadnych wiadomoci. Dla 
plotek szczególniej mam pogardę. Starałem się więc 
znaleźć człowieka godnego zaufania, zwróciłem się 
do szefa sztabu obrony Lwowa, zmarłego dziś pod
pułkownika Łapińskiego. Przesiał m i on około 20 
listopada przez lotnika Steca następujący raport
0 sytuacji ivc Lwowie: Mniejsza część miasta jest 
w rękach Polaków, większa część >v rękach Rusi
nów. Boje nic są ciężkie. Ogromna część społeczeń
stwa polskiego pertraktuje z  Rusinami r>
iv rodzaju kondominium nad naszym mlas 
wierząc iv możliwości obrony i utrzymanie 
iv całości. Obrońcy-to garść legionistów i młodzież 
Poza tetn to samo co w Warszawie... Na podstawie 
tego przyszedłem do przekonania, że bez otrzyma
nia pomocy z  zewnątrz Lwów będzie stracony. 
Odpowiedziałem więc, że pomocy nie mam i dać 
nie mogę. Trzymajcie się jak długo możecie przez 
czas pewien nieokreślony. Wytrzymali, 21 listopa
da 1918 roku Nilski-Łapiński ranny przy zdoby
waniu Cytadeli lwowskiej, nic przerywał pracy 
w sztabie. Po oswobodzeniu miasta wyjechał do 
Warszawy. Już 26 grudnia 1918 roku zameldował 
się w polskim dowództwie w Poznaniu. W wielko
polskiej komendzie powstańczej wprowadził woj
skowy porządek i sprawną organizację. Następ
nie, u schyłku walk o granicę zachodnią, objął 
szefostwo sztabu 15 Dywizji. I jakby on jeden 
walczł o wszystkie granice, w kwietniu 1919 roku 
byl już na froncie wileńskim. Pełnił tam obowiąz
ki oficera operacyjnego w Sztabie Naczelnego 
Wodza. Bohatersko kierował w dniu 28.1V.1919 
r. działaniami kilku batalionów ratując Wilno 
przed kontratakiem czerwonoarmistów. Przez 
następne pół roku pracował w Naczelnym Dowó
dztwie. W tym czasie współtworzył rr 
Wojska Polskiego. Przed wyprawą k , 
powróci! na pełnioną już wcześniej funkcję szefa 
sztabu 15 Dywizji. W 1920 roku walczył pod 
Berezyną, Warszawą oraz w uderzeniu pod Miń
skiem Mazowieckim na tyły XV Armii nieprzyja
ciela. Szlak wojenny zakończył pod Lidą. Z 15 
Dywizją powrócił do Wielkopolski. 8 sierpnia 
1921 roku został mianowany dowódcą 70 pułku 
piechoty. Miał wtedy przed sobą niespełna rok 
życia. Zmarł nagle 16 lutego 1922 roku. Jego 
młode ciało złamała szkarlatyna. Młody pułkow
nik nie mógł spokojnie leżeć w łóżku, nic wierzył 
w zbliżającą się śmieć, bo przecież pułk potrzebo
wał dowódcy, a o Śmierć otarł się nie raz. Ta jed
nak była tym razem nieubłagana...

Pogrzeb był manifestacją przywiązania żołnierzy 
do swojego dowódcy i szacunku ze strony miesz
kańców Poznania. Jeszcze wtedy niewielu mogło 
zrozumieć jak wielkie były czyny człowieka, który 
tak nagle odszedł z tego świata. Jego sława rosła 
z biegiem lat, aż wybuchła z wielką siłą w 1934 
roku kiedy Lwów upomniał się o szczątki doczesne 
bohatera. Poznańskie uroczystości żałobne towa
rzyszące wędrówce Nilskiego na cmentarz Łycza
kowski stały się olbrzymią manifestacją o randze 
krajowej. Były też wielkim dowodem szacunku
1 czci dla bohatera rodem z Łap...

Mnrinn Olechnowicz
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LEGIONACH
Prezentujemy dzisiaj tych Łapiaków, do których udało nam się dotrzeć. Nie wszy

stkie zdjęcia mogliśmy zdobyć, zapewne pominęliśmy też jakieś nazwiska. Prosimy 
o kontakt przede wszystkim rodziny tych, którzy walczyli w legionach i w wojnie 
polsko-sowieckiej. Będziemy sukcesywnie zamieszczć te Informacje.

Maria Borowska
W wieku 18 lat pielęgniarka w jednym zc szpita

li wojskowych działających w 1918-1920 w Łapach. 
Emciylka kolejowa mieszka w Łapach.

Raciborski Kazimierz-żołnierz I pułku legio
nów. W 1918 r. rozbrajał Niemców w Łapach 
i Bia*vmstoku. Bronił Lwowa. Walczył na szlaku 

■gostoku do Grodna, Lidy, Wilna, Świę
ci .,,i>wińska i Bnranowicz.Uczestniczł w oswobo
dzeniu Łotwy, gdzie wzięty do niewoli, wraz z dwo
ma kolegami został uznany za szpiega. Przy kopa
niu grobu dla siebie zostali nagłym atakiem pol
skich żołnierzy uratowani od śmierci. Brał udział 
w oswobodzeniu Przemyśla i bitwie Warszawskiej 
odznaczony odznaką „Za Wilno”. Żolnirz AK ps. 
„Stary". Mieszka w Łapach.

Kpt. Marcin Borowski
ochotnik w 1919r. Brał udział w wojnie 1939r., 

aresztowany w grudniu przez NKWD-nie wrócił

Jadwiga Iłermanouska
pielęgniarka w szpitalu wojskowym w Łapach 

1918 i 1920r.Pracowala na rzecz wojska w ramach 
organizacji "Sokół" w Łapach, zajmowała się orga
nizacją żywienia wojska jadącego na front. Miesz
ka w Łapach.

Piotrowski Władysław
W ramach Ochrony Kolei II Armii, bronił Wil

na i innych miast. Żołnierz AK ps."Wanda”. Mie
szka w Łapach.

Franciszek Skibko. Legionista, żołnież POW, 
internowany w Łomży. Rozbrajał Niemców 
w Łomży i Kolnie, przeszedł cały szlak bojowy 33 
pp., brał udział w bitwie warszawskiej. Odznaczony 
Krzyżem Walecznych z. Okuciami, Medalem Nie
podległości, Za Wierną Służbę, Polska Swemu 
Obrońcy. Por. AKps.”Bal”.

Ppor. Edward Grindl
legionista przeszedł cały szlak bojowy 33 pp. 

Nauczyciel w Łapach. Brał udział w wojnie 19?'' 
w listopadzie tegoż roku aresztowany . 
NKWD-nie wrócił.

Idźkowski Lucjusz. Legionista.

Henryk Golubowski. W  ramach Ochrony Kolei 
II Armii bronił Wilna, Białegostoku i Torunia. 
Żołnierz AK ps. "Wiatr”, mieszka w Łapach Osse.
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Marceli Dąbkowski. Legionista, żołnierz POW, 
internowany w Łomży. Brał udział w rozbrajaniu 
Niemców w Łomży i Kolnie. Przeszedł cały szlak 
bojowy 33 pp., udział w bitwo warszawskicj:odz- 
naczony Medalem Niepodległości i medalem Pol
ska Swemu Obrońcy. Żołnierz AK ps.„Elba” — 
mieszka w Łapach Osse.

Lista uczestników czynu 
niepodległościowego z Łap i 
okolic jest dość długa. Za dwa 
tygodnie zaprezentujemy ciąg 
dalszy. Prosimy o pomoc w jej 
uzupełnieniu.

Informacje zebrała i opracowała 
Danuta Skibko.

Stanisław Maliszewski. Legionista, żołnirz 
POW, brał udział w bitwie warszwskiej, żołnierz

Łapiński Józef z Łap Szołajd. Poborowy, 
żołnierz II Armii walczył w bitwie Warszawskiej.

B U R M I S T R Z
I N F O R M U J E

c.d. ze str. 2

taką placówkę. Przy okazji informacja: nicktóiych 
czynności notarialnych może dokonywać bur
mistrz. Dotyczy to np. uwiarygodnicń zaproszeń 
dla gości z ŻSSR — szybciej i taniej.

W  sprawie budowy skansenu w Łapach jeszcze 
nic ma decyzji, propozycja p. Wojtak wymaga od 
miasta ogromnych nakładów finansowych. Na 
pewno skansenu nic będzie w centrum ła p  — być 

’ może na Bindudze, zarazem jako obiekt dochodo
wy.

Jeśli chodzi o zdemolowany domek przy SP nr 
4, burmistrz proponuje obiekt chętnemu nauczy
cielowi lub małżeństwu. W zamian za remont nau
czyciel otrzyma dom w użytkowanie na 10 lat, bez 
względu na zmianę zawodu oraz przez 10 lat zwol
nienie z czynszu. O terminy te można jeszcze się 
targować.

Najprawdopodobniej powstanie w Łapach stac
ja benzynowa. Inwestor przedsięwzięcia uzyska) 
wszelkie potrzebne zezwolenia ze strony Urzędu.

Burmistrz planuje zaktywizowanie łapskiej mło
dzieży, zwłaszcza precz prawdziwe harcerstwo. Dla 
harcerzy propozycja: wspólnie z miastem' 
wana na Bindudze harcówka do samo. 
spozycji lecz w zamian za opiekę nad parkiem.

I na zakończenie — okazuje się, że Łapiacy są 
środowiskiem konfliktowym, często stroną w nich 
jest Urząd. Podobno — wiadomość niesprawdzo
na — wiedziemy prym w sądach białostockich.

Katarzyna Droga

BITWA BIAŁOSTOCKA 
1-GO PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW

Białostockie krwawe zmagania w sierpniu 
1920 roku były elementem i zarazem konty
nuacją bitwy warszawskiej znanej powszech
nie jako „cud nad Wisłą”.

17 sierpnia dowódca sowieckiego frontu 
zachodniego Michał Tuchaczewski przerażo
ny wynikami manewru jednostek polskich 
wydał rozkaz odwrotu na linię rzek: Liwiec, 
Narew, Bug. 1 pułk piechoty legionów szedł 
w straży przedniej 1 dywizji piechoty legio
nów ścigającej nieprzyjaciela, aby uniemożli
wić mu organizację obrony na wspomnia
nych rzekach. W nocy z 18 na 19 sierpnia 
kompanie pułku zdobyły Drohiczyn, likwidu
jąc sztaby 8 i 17 dywizji sowieckiej i biorąc 
do niewoli 150-osobowy batalion „złożony 
z ochotników z naszych miasteczek: Kałuszy
na, Garwolina, oraz z Siedlec, którzy teraz 
uciekali do Rosji Sowieckiej...”. Bój 
zakończył się o godz. 7 rano. Straty własne: 
3 legionistów poległo a 12 zostało rannych. 
W Drohiczynie pułk otrzymał rozkaz konty
nuacji pościgu nieprzyjaciela wzdłuż osi 
Łosice-Siemiatycze-Brańsk, Drohiczyn-
Brańsk-Suraż oraz Sokoły-Brańsk. Dowódca 
brygady płk. Edmund Knoll-Kownacki żądał 
bezwzględnie opanowania w nocy z 19 na 20 
VIII Bielska Podlaskiego. Miasto zostało 
zdobyte 20 VIII o godz. 13.30. W ciągu doby 
pułk przemaszerował w ciągłych potyczkach 
80 kilometrów! 120 legionistów było niezdol
nych do marszu, były przypadki omdleń
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i porażeń, gdyż panowały upały a drogi były 
ciężkie, piaszczyste.. Po przełamaniu linii 
rzek 1 dywizja parła na Białystok mając 
przed sobą tylko Narew.

2 armia polska gen. Śmigłego-Rydza swym 
prawym skrzydłem zabiegała drogę na prze
prawach Narwi. 21 górska dywizja nacierała 
frontalnie na Brańsk i dalej na Suraż a 1 
dywizja piechoty legionów komasowała się 
w rejonie odbitego z rąk bolszewickich Biel
ska. Stan dywizji określił płk. Dąb-Biernacki 
następująco:

„Stan moralny-bardzo dobry, ftzyczny- 
przemęczenie, jednak podkreślić należy 
ogólne zrozumienie zadania wśród żołnierzy, 
wobec czego żołnierz robi najdalsze nawet 
marsze bez skargi.Konic bardzo osłabione.”

Płk.Dąb-Bicrnacki postanowił, aby podod
działy podciągnęły w rejon brzegów Narwi 
z zamiarem przechwycenia mostów kolejo
wych na liniach do Białegostoku oraz prze
prawy pod Surażem, a następnie uderzyły na 
Białystok w celu opanowania tego węzła 
komunikacyjnego i odcięcia nieprzyjacielowi 
ostatniej możliwości odwrotu. W tej sytuacji 
cała III Brygada miała nacierać z Bociek 
przez Lubin, Pietkowo na Suraż i Łapy. 
Przed świtem 21 sierpnia 10 kompania ppor. 
Kazimierz Burczaka szturmem zdobyła most 
pod Ploskami. Oto dramatyczny opis wyda
rzenia:

„...sierżant Zwojszczyk z pogardą śmierci 
rzucił się na płonący most pod tęgim ogniem 
nieprzyjacielskiej broni samoczynnej i wśród 
pocisków ciężkiej artylerii wroga, która 
zaczęła grzmieć z pod Zabłudowa na most. 
Wspierały go z boków potężnym ogniem 
karabiny maszynowe, zmuszając *'■ '
przeciwnika do ukrycia się. Gdy .......  .
potem tyralierka plutonu rozsypywała się na 
północnym brzegu Narwi pędząc ku oko
pom wroga, nieprzyjaciel zachwiany szybkoś
cią uderzenia, uszedł na Ryboły pod ogniem 
pościgowym plutonu...”

Droga dywizji na Białystok była otwarta. 
Tymczasem rozbite 2, 17, 21, 10, 8 dywizje 
sowieckie po nieudanych próbach przebicia 
się w kierunku Puszczy Białowieskiej „ kot
łowały” się w rejonie Białegostoku. Płk Dąb- 
Biernacki postanowił zdobyć miasto w dniu 
22 sierpnia rano, a także zabezpieczyć prze
prawy na Narwi w celu przecięcia odwrotu 
armiom bolszewickim. Natomiast grupa płk 
Knoll-Kownackiego miała po zdobyciu Bia
łegostoku obsadzić przeprawę w rejonie Źół- 
tki-Gajowniki, a III Brygada zamknąć prze
prawy pod Wojszkami, Surażem, Uhowcm 
i Baciutami. Dnia 22 sierpnia o godz. 2 
w nocy 1 pułk piechoty legionów ruszył ze 
Zwierek w'kierunku Białegostoku. Rozpo
czynał się sierpniowy bój o miasto... 

c.d.n.
Marian Olechnowicz



KRONIKA TOWARZYSKA...
Wakacje się kończ.-) i być może, wkrótce zacznie 

się jakiś ruch w życiu towarzyskim. Nawiązały sięetan* Mn/i'

ai'*VJ’ ~-*V ~  —--- ------
w poniedziałek sprzedawano ...____________
piątkowej, a we wiórek (ptzed Świętem, a jakże) 
znów go zabrakło? Czy warto zawracać głowę czy
telnikowi, że nawet „dyżurnego" produktu wszel
kich sklepów w najgorszym kryzysie — o occic 
mowa — teraz też zabrakło w łapskich sklepach? 
Czy warto psuć mu krew informacją, że importo
wane soki owocowe sprzedawane przez PSS 
w cenie 15 — 16 tysięcy można kupić w warsza
wskich sklepach po 13.500 zł. i to w dodatku impo
rtowane z krajów bardziej odległych niż Węgry? 
1 czy to w ogóle są tematy dla kroniki towarzy
skiej?

Chociaż ostatnio nastąpiło takie wymieszanie 
pojęć, że trudno odróżnić spekulację od handlu, 
dnkcinrza od biznesmena, działalność usługową

od zakłócania porządku. Bo czyż troglodyta, który 
wystawia kolumny głośnikowe w oknie i uszczęśli
wia kilkaset osób w sąsiednich blokach muzyką 
wedle WłsnegO gustu dobraną, a zawsze bardzo 
głośną, prowadzi filantropijną działalność usługo
wą czy zakłóca spokój i porządek publiczny? Może 
policja potrafi to wyjaśnić?

Duże zmiany nastąpiły — w ciągu ostatnich 
miesięcy — w otoczeniu dworca kolejowego. Wyg
ląda na to, że wraca on do czasów świetności. Nie
wątpliwym plusem w działalności zawiadowcy sta
cji jest zorganizowanie retrospektywnej wystawy 
prezentującej fotografie Władysława Piotrowskie
go. Nie tylko zmienia ona wygląd hali dworcowej, 
dla wielu jest na pewno jedyną możliwością pozna
nia wyglądu przedwojennych Łan. Oprócz jednak 
tej chwalebnej i potrzebnej działalności kolej jest 
podobno instytucją świadczącą usługi dla pasaże
rów, ostatnio za wcale niemałe pieniądze. I nie 
chcę tu narzekać, że płacę za przejazd pociągiem 
pospiesznym a PKP każą mi (bo czy mam wybór?) 
jechać brudnym, hałaśliwym i zatłoczonym tram
wajem, z którego po trzygodzinnej podtóży ma się 
ochotę uciec gdziekolwiek, byle dalej. Ale tak 
zarządziła „góra" i miejscowi kolejarze nic ntają

na to wpływu. Mają natomiast wpływ i to na pew
no, na informację o tym, że len trzęsący się tram
waj, z powodu prowadzonych na trasie robót, 
przyjcdzic do Warszawy o 60 minut później, bo 
jest to opóźnienie planowane, o czym dowiadują 
się pasażerowie dopiero w czasie jazdy, a raczej 
przymusowego postoju. „Dzięki” temu ktoś nic 
może załatwić sprawy, ktoś inny spóźni! się na 
przesiadkę i ma w perspektywie parę godzin ocze
kiwania. Zadziwiające jest, że najtrudniej zrobić 
coś, co nic nic kosztuje, wymaga tylko trochę dob
rej woli.

Ze spraw personalnych: nowym szefem Komi
tetu Obywatelskiego została p. M. Kaczyńska; 
w ZNTK oczekiwanie na wyniki konkursu na 
dyrektora (niestety, wszystkie dane o kandydatach 
są tajemnicą i nic mogą zostać ujawnione — też 
swego rodzaju nonsens); w cukrowni nadal bez
królewie, a buraki dojrzewają coraz szycicj.

Na zakończenie wiadomość optymistyczna. 
Mieszkaniec Łap — Tadeusz S/enfeld jest auto
rem książki pL „Obok” wydanej* przez białostoc
ki oddział Krajowej Agencji Wydawniczej. 
Wkrótce będzie ona do nabycia w księgami. Gra
tulujemy i czekamy na następne, które są już pod
obno na ukończeniu.

(ad)

...I KRYMINALNA
..  .mieszczanie w dwóch ostatnich numerach 

niniejszej nibiyki wolnych artykułów, co prawda 
dotyczących policji, pozbawiało lapian bieżących 
informacji o przestępstwach i stanie zagrożenia 
w mieście. Wychodząc naprzeciw ogólnemu zain
teresowaniu postanowiłem lym razem zaspokoić 
ciekawskich i przestrzec pozostałych przed bez
względnością przestępców. Jak powszechnie wia
domo okres letni znakomicie sprzyja wzrostowi 
kryminalnych statystyk. Zestawiając dotychczaso
we dane z drugiego półrocza niepokoi 78 docho
dzeń wszczętych od 1 lipca przez łapski Komisa
riat. Liczba ta jest jednocześnie wskaźnikiem dal
szego wzrostu przestępczości. Z  tego 54 docho
dzenia dotyczą przestępstw przeciwko mieniu, 
głównie kradzieże z włamaniami i kradzieże. 
Zanotowano nawet dwa przypadki włamań doko
nanych w „biały dzień" i to podczas obecności 
domowników. Źa duży sukces niewątpliwie należy 
uznać ustalenie, co prawda nieletnich, ale jednak, 
grupy sprawców ponad 30 kradzieży i włamań. 
Inicjatorem przestępczych poczynań tejże grupy

okazai się nieletni, występujący w jednej z. poprze
dnich kronik pod inicjałami AJC Przebywając pod 
bezpośrednim nadzorem sądu, poprzez swe częste 
ucieczki z białostockiego Zakładu Poprawczego 
przerywał jakże beztroski sen (wielokrotnie tym 
samym) właścicielom różnych sklepów i sklepi
ków.

Co prawda zaistniały tylko 4 zdarzenia, kłóre 
z uwag! na swe rozmiary i szkody zostały zakwalifi
kowane jako wypadki drogowe, jednakże w poda
nej wyżej liczbie nic uwzględniłem kilkunastu koli
zji drogowych, których roztrzygnięeic zapadnie 
w drodze postępowania administracyjnego. Nie 
maleje również liczba zatrzymanych praw jazdy 
oraz notowanych wykroczeń na drodze. Świadczy 
to o ciągłym bagatelizowaniu przepisów przez 
użytkowników dróg. Pozostałych 20 dochodzeń 
dotyczy przestępstw mniej zagrożonych odpowie
dzialnością karną, spraw przeciwko rodzinie oraz 
niepokojącymi, ciągle wzrastającymi przypadkami 
czynnych napaści i znieważeń policjantów. Widać 
lumpy poczuły demokratycznego bluesa.

Jednocześnie z przemianowaniem Rejonowego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych na Komisariat Poli
cji zostało mianowane nowe kierownictwo. Z pew
nością dobrze się stało, że komendant wraz ze 
swym zastępcą nie zostali przywiezieni do Łap 
w przysłowiowych teczkach. Od kilkunastu dni 
komendantem łapskiej policji jest podkomisarz - 
Jerzy Śwlęcki, posiadający 13 —letni staż pracy 
w resorcie (cały czas w Łapach). Jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie. 
Poprzednio pracował na stanowisku inspektora 
techniki kryminalistycznej, następnie jako kierow
nik GRD i jako z—ca szefa RUSW. Ma 36 lat, 
żonę Izabelę i 3,5 letniego syna Przemysława. Jest 
kontynuatorem rodzinnych tradycji, a fakt miesz
kania od 32 lat w Łapach powoduje znajomość 
środowiska i jego problemów, co z kolei znajdzie 
swe odbiccie w podejmowaniu odpowiednich dzia
łań, zmierzających do zmniejszenia i zapobiegania 
narastającej przestępczości.

Zbigniew Łapiński

POZIOMO: 1. pogardliwie o Niemcu lub „kolega” karalucha, 7. siedziba burmi- 
slrza, 10. aktor od kukiełek, l l .  broń Wołodyjowskiego, 12. klęska, zagłada, 13. ma 
równe boki, 14 . sprawa sądowa, 15. naczynie pod łóżkiem, 16. zapusty, 20. międzyz- 
wrotnikowe zbiorowisko roślin z baobabami, 23. republika z Kijowem, 27. silnik, 
28. ogół stworzeń latających, 29. korzeń włosa, 30. słowo, 31. wygięcie kręgosłupa 
ku przodowi, 35. materiał na wstążki, 39. przyrząd do nagrzewania, 42. w parze 
z diamentem, 43. roślina na olej, 44. w sądzie łub na boisku, 45. gagatek, ziółko, 
46. „czarne" złoto, 47. bliższa ciału, 48. coś wyjątkowego, 49. produkt na miód.

PIONOWO: 2. zapas, 3. mieszkanie odnajmowanc uczniom, 4 . samochodowy 
buczek, 5. sojusznik, 6. wiraż, 7. projektor, 8. potocznie o elektrycznej linii kolejo
wej, 9. Wojciech, aktor, 17. przy nim herbatka, 18. Ryszarda llanin, 19. młody 
kogut, 20. zwisający kawałek lodu, 21. wieje, 22. brutlo bez lary, 24. zagadka rysua- 
kowa, 25. mahometanizm, 26. kochanek, 32. osoba, człowiek, 33. piękny koń wierz
chowy, 34. sylaba, 36. wóz pogrzebowy, 37. osobnik wrażliwy na uczulenie, 38. intię 
Łęckiej z „Lalki", 40. broda+wąsy, 41. miasto z muzeum powozów.

Rozwiązanie krzyżówki prosimy nadsyłać do dnia 10 września na adres redakcji: 
Łapy, pl. XX.Iecia 15 z dopiskiem „Krzyżówka z nr 6". Do wylosowania jedna 
nagroda, słodycze z cukierni „U l-ccha”.

Opr. J .  Jatniołowski
Rozwiązanie krzyżówki z numeru 4
Poziomo: spodek, komik, wyżcł szkoła, armata, dowód, frezer, konlra, Agata, 

rajca, sagan, szczep, cklcr, łomot, tablica, zagaga, wiara, skład, rolada, atleta, U u/ar, 
szmata, wiwera, rurki, okazja,niecka.

Pionowo: przerwa, dworzec, kwadra, mżawka, kładka, Rumunia, interna, grzy
bek, trzcina, rzecz, jolka, aorta, spław, gumka, nilka, groszek, grabarz, igliwie, reto- 
tyk, Sahara, Łazarz, Darwin.

Informujemy, że w krzyżówce z numeru 4 była niezgodność w brzmieniu Ilasta 
i jego odpowiednika graficznego. Dlatego za prawidłowe uznaliśmy również rozwią
zania z hasłem „oszczep". Nagrodę wylosowała Katarzyna Dobkowska z Łap, ul. 
Północna 23. Po odbiór nagrody prosimy zgłaszać się dnia 28.08 w godz. 14-16 do 
lokalu redakcji.



PODZIĘKOWANIE j Dziesięć lat temu
W imieniu organizatorów pierwszych od 

ponad 50 —ciu lat uroczystości przypomina
jącej chwile patriotycznego zrywu Polaków 
w obronie państwowości i Niepodległości 
Kraju przed 70—ciu laty — w rocznicę Bit
wy, która zmieniła lasy Europy, zwanej 
później Bitwą Warszawską — wyrażamy 
wdzięczność za pomoc w organizowaniu tych 
Obchodów Łapskiemu Towarzystwu Gospo
darczemu i Komitetowi Obywatelskiemu 
oraz wszystkim tym, którzy z potrzeby serca 
pracą i uczestnictwem przyczynili się do ich 
sprawnego przebiegu.

Komitet Organizacyjny

c.d. ze sir. 2

Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury wŁapach

zaprasza  wszystkich hobbystów  — 
kolekcjonerów — m ieszkańców  

m iasta Łapy na

SPOTKANIE
w  dniu 5 w rześnia 1990  r. o godz. 

18.00  w  M G O K Łapy.

PRYUUflTNC DELIKATESY 
PRZY ul. SIKORSKIEGO 4 2  

POLECAJR
WSZVSTKIMKU€NTOM  
ATRAKCYJNE ARTYKUŁY 

SPOŻYWCZE.

Ogłoszenia drobne
Mieszkanie M —4 w Biaiymstku zamienię 
na podobne w Łapach, ul. Goźdżikowska 49

Zlecę wykonanie elewacji tel. 32-59

Małżeństwo poszukuje mieszkania tel. 36-37

Nauka gry na gitarze i instrumentach klawi
szowych Łapy tel. 30-27

j»!e małżeństwo nauczycielskie pilnie 
poszukuje mieszkania. Wiadomość w redak
cji Gazety Łapskiej. Tel. 23-00.
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dwutygodnik wydawany przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Łapy, Plac XX-lcca 15 tel. 23 00 

Redakcja: Katarzyna Droga,
Adam Okuniewski, Marian Olechnowicz 

Nakład 1 350 egz 
Druk:
GS „SCh” Wasilków, Białystok ul. Wilcza 28

Skład: Biuro Usług 
Informatyczno - Edytorskich, 

bauhauś Białystok, Lipowa 6

szono dyr. Z. Majewskiego. Wybrano Komi
tet Założycielski Zw. Zaw. „Solidarnaść” (J. 
Kurzyna, II. Żochowski, Z. Łazarewicz, G. 
Patoka), zwrócono się też do dyrektora
0 udastępnienie zakładowego radiowęzła 
oraz sprzętu poligraficznego. Dyrektor 
odmówił.

Wybrany Komitet Założycielski we wrześ
niu 80 r. pojechał do Gdańska, gdzie już 
powstała Krajowa Komisja Koordynacyjna 
Przedsiębiorstw Zjednoczenia ZNTK. Tam 
powstał ogólny zarys działalności branżowej. 
Po powrocie przystąpiono do bardziej zorga
nizowanej pracy. Odbywały się sukcesywne 
zebrania na oddziałach i powstawały Komi
sje Oddziałowe. Mnożą się też sprawy do 
•załatwienia zarówno o ogólnym charakterze, 
jak też indywidualne. Prymat wiodą sprawy 
socjalno-bytowe, a wszystko wymaga uporu
1 konsekwencji bowiem niedowiarków 
i przeciwników było wielu. W październiku 
80 r. delegaci ZNTK — Zw. Zaw. „Solidar
ność” znajdują się we Wrocławiu, gdzie 
odbywa się zjazd przedstawicieli wszystkich 
służb PKP. Przy udziale Min. Komunikacji 
i przedstawicieli Rządu łoczy się spór o byt 
pracowników. W wyniku nieustępliwości 
władz ogłoszono w pięciu Zakładach ZNTK  
strajk ostrzegawczy, a w wypadku dalszego 
niepowodzenia -  slrajk generalny. Tak więc 
w dniu 3. XI. 80 r., po 4 godzinnym uprzed
nio strajku ostrzegawczym, ZNTK Łapy 
przeżywają pierwszy strajk generalny. Było 
to istotnie głębokie przeżycie. Dochodzi do 
porozumienia i strajk zostaje odwołany o g. 
14 —tej. Trudno pominąć w tej początkują
cej pracy Zw. Zaw. „Solidarność" w ZNTK 
wkładu takich osób jak: Edmund Bargiclski, 
Józef Jabłoński, Józef Piątek, Marian Rosz
kowski, Zbigniew Szyluk, Andrzej Zmysłow- 
ski, Ryszard Franckc, Marek Bargiclski.

Siły „Solidarności” rosły i w wielu Zakła
dach łworzono listy kandydalów. Powstaje 
już Komitet Organizacyjny, którego zada
niem jest stały kontakt z innymi zakładami 
i pomoc w organizowaniu Komisji Zakłado
wych. W skład Komisji Organizacyjnej wesz

li: Mieczysław Górski (LO), Zbigniew 
Gumowski (ZNTK), Krystyna Ułanowicz 
(GS), Janusz Kurzyna (ZN'IK). Organizo
wano się szybko i już w początkach stycznia 
81 r., przedstawiciele zakładów i instytucji, 
sp-ni, szkolnictwa, jak: Urzędu Miasta 
i Gminy, ZOZ-u, GS-u, Urzędu Telekomu
nikacyjnego, Liceum Ogólnokształcącego, 
PSS-u, Rejonu Energetycznego, Wibrobcto- 
niarni, SKR-u, Szkoły Pods. w Uhowic, 
Zespołu Szkół Zawodowych, Cukrowni, 
Mleczarni, STW-u, Banku Sp-czcgo, Stacji 
Łapy, Zakładu Ub. Społecznych — wybrali 
Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidar
ność” w osobach: Janusz Kurzyna (ZNTK), 
Zbigniew Gumowski(ZNTK), Zbigniew 
Leszczyński (Cukrownia), St. Biclonko 
(ZOZ), Wł. Busma (Stacja Łapy), II. 
Żochowski (ZNTK), Józef Borowski STW) 
i Marian Łapiński (ZNTK). Na pierwszym 
już zebraniu Komisja Koordynacyjna 
postnowiła: przeanalizować wybory do Rady 
Narodowej, czynić starania o utworzenie 
świetlicy dworcowej, działać w likwidacji 
„Baru” przy ul. Piwnej, brać czynny udział 
w posiedzeniach sesji Rady Narodowej, zba
dać słan budowy wiaduktu.

Tymczasowym pomieszczeniem Komisji 
Koordynacyjnej był klub PTTK „Kolejarz”.

Wkroczono więc w rok 1981—szy, który 
będzie przedmiotem rozważań z okazji innej 
rocznicy.

Pragnę podkreślić, żc brak jest wszelkiej 
dokumentacji z działalności NSZZ „Solidar
ność” w Łapach za rok 1980- ty . Zagrabio
na została przez SB, a w ZNTK, gdzie prze
trwała do wiosny 1989 r. (sic!) została znisz
czona ręką tchórzliwego człowieka! Dlalcgo 
też dane tu umieszczone są pamięciowym 
odtworzeniem, a pamięć jest zawodna. 
Zmuszona więc jestem przeprosić czytelni
ków za ewentualne nieścisłości lub pominię
cia faktów godnych przypomnienia. Niewąt
pliwym jest jednak, żc już rok 1980—ly dał 
wyraz tęsknocie społeczeństwa za wolnością, 
za prawdą, za prawem obrony swoich intere
sów, za krzyżami, które ukazały się w miej
scach publicznych. Należy powtarzać sobie 
zawsze — sursum corda! Czyńmy to \

Janina Mirek.

PSS INFORMUJE

Zarząd  PSS „SPOŁEM” w  Łapach  zaprasza do nowej placówki handlo
w o -g as tron o m iczn e j przy ul. Sikorskiego. Jednocześnie ogłaszam y kon
kurs na nazwę zakładu gastronom icznego (kawiarnia z częścią ban ą). 
Propozycje prosimy zgłaszać w  terminie do 15 września 1990 r. do Zarządu  
PSS lub redakcji Gazety Łapskiej. Przewidujemy nagrodę!

Kjlub„Video”
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH 

CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA. 
WARUNKIEM PRZYJĘCIA 
DO KLUBU JEST WKŁAD 
3 NAGRANYCH KASET. 

BLIŻSZYCH INFORMACJI 
UDZIELA MGOK W ŁAPACH, 
PLAC XX-LECIA 15, TEL. 23-00

.^AfajCcfiS-zz clta ocdiEody

ią  u toclij.
{J zimny nafiój firmowy 
o d  rana już yotowy. 

& C a * D ( D ( L c i a 1 5


