Żołnierze z PKU w Bielsku oraz żołnierze zmobilizowani z Bielska zamordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie, Kuropatach:
1. (23) Babiński Ludwik Władysław, ur. 28.10.1892r., kapitan W.P., zastępca
Komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim i kierownik I
Referatu, zam. w Bielsku od 1934r. – zaginął razem z Komendantem PKU w Bielsku
mjr Janem Kłosiem po 17.09.1939r. na terenie Pińszczyzny.
2. (133) Ciosański Stefan, ur. 1900r., kapitan, Kierownik Sekcji Uzupełnień w PKU,
zam. ul. Słowackiego (u W. Millera) – aresztowany przez Niemców i zamordowany
w Sandomierzu.
3. (223) Grobicki Bronisław, ur. 1898r., syn Józefa, plutonowy, „ przedwojenny
podoficer w PKU ”, zam. ul. Dubiażyńska – jesienią 1944r. wywieziony przez Rosjan
do obozu w Ostaszkowie, powrócił do Polski w październiku 1947r.
4. (307) Kłoś Jan, ur. 1896r., major WP, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim – zaginął razem z Z-cą Komendanta PKU w Bielsku kpt.
Ludwikiem Babińskim po 17.09.1939r. na terenie Pińszczyzny lub zamordowany
przez Sowietów w 1940 roku w Mińsku w więzieniu „Amerykanka”.
5. (320) Kontrym Bolesław, ur. 26.06.1899r., syn Wojciecha, geometra, podporucznik
rezerwy, zam. ul. 3 Maja – aresztowany przez Sowietów, przebywał w obozie w
Kozielsku, zamordowany w kwietniu 1940r. w Katyniu.
6. (359) Krupkowski Zdzisław Wawrzyniec, ur. 1897r., starszy sierżant sztabowy w
PKU, zam. ul. Sportowa Nr 13 – zmobilizowany w sierpniu 1939r., przyłączył się do
jednostki wojskowej przechodzącej przez Bielsk Podlaski na początku września
1939r., wzięty do niewoli przez Rosjan, osadzony w obozie w Kozielsku, zginął w
kwietniu 1940r. w Katyniu jako podporucznik.
7. (373) Kulesza Franciszek, ur. 1910r. (syn Antoniego), żona Jadwiga z d.
Stankiewicz, nauczyciel śpiewu w Szkole Powszechnej Nr 1w Bielsku Podlaskim,
ppor. artylerii, niskiego wzrostu, zam. ul. Dubicze (Białowieska) – w kwietniu 1940r.
zginął w Katyniu [wg innej wersji zaginął we wrześniu 1939r.].
8. (407) Łotowski Lucjan, ur. 07.01.1900r. w Choroszczu, syn Feliksa i Anny,
podinspektor szkolny w Bielsku, porucznik rezerwy – był więźniem Ostaszkowa i
został zamordowany w kwietniu 1940r. w Twerze, pochowany koło Miednoje.
9. (454) Matejuk (Matejczuk) Stanisław, ur. 1901r., sierżant w Powiatowej Komendzie
Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, zam. ul. Sportowa – w 1944r. aresztowany i
wywieziony przez Rosjan do obozu w Riazaniu, powrócił w 1946r.
10. (481) Miziołek NN (może Stanisław), pracownik Powiatowej Komendy Uzupełnień,
zam. ul. Orlicz Dreszera (u Jaworowskiego) – wywieziony z rodziną do Kazachstanu.
11. (508) Narbutt Gustaw, ur. 1898r., syn Tadeusza i Florentyny z Ronikierów, wójt w
Milejczycach, kapitan rezerwy W.P., zam. ul. Mickiewicza Nr 132 – żołnierz wojny
obronnej we wrześniu 1939 roku, aresztowany przez Sowietów w październiku
1939r., więziony w Białymstoku, zabity w 1940r. w Kuropatach.

12. (519) Nieścior Stanisław, ur. 04.11.1893r. w Markowiczach pow. biłgorajski [lub ur.
21.10.1893r. w Lublinie], syn Jana Leona i Joanny, żonaty od 1922r. z Heleną
Budzick, w czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej, następnie w polskim I
Korpusie Wschodnim, a od 1918r. w Wojsku Polskim, uczestnik wojny polskobolszewickiej, od 1936 roku nauczyciel w Bielsku Podlaskim, ppor. rezerwy piechoty
W.P., zam. ul. Kościuszki – zmobilizowany 01.09.1939r., wzięty przez Rosjan do
niewoli koło Równego, więzień Starobielska, zastrzelony przez Sowietów w kwietniu
1940r. w Charkowie.
13. (562) Ostrowidzki Erazm, ur. 1899r., kapitan W.P., pracownik Powiatowej
Komendy Wojskowej w Bielsku Podlaskim, zam. ul. Mickiewicza (środek) – we
wrześniu 1939r. walczył w Puszczy Białowieskiej, internowany w 1939r. na Litwie,
aresztowany w 1940r. przez Rosjan i więziony w różnych obozach, następnie służył
w armii Andersa.
14. (581) Pokoniewski Stanisław, ur. 13.02.1909r. w Mikołajewie pow. Kolno, syn
Władysława i Anny z Pogorzelskich, urzędnik w Urzędzie Skarbowym w Bielsku,
podporucznik rezerwy piechoty W.P., zam. od stycznia 1931r. w Bielsku na ul.
Zamkowa Nr 45 (Nr 47), zmobilizowany 23 marca 1939r., był w załodze Twierdzy
Modlin – we wrześniu 1939r. dostał się do niewoli niemieckiej skąd został
zwolniony, w listopadzie 1939r. powrócił do Bielska, gdzie po kilku dniach został
aresztowany przez Sowietów, od co najmniej od 27 listopada 1939r. przebywał w
obozie jeńców w Kozielsku, ostatni list do rodziny był datowany 13 marca 1940r.,
zamordowany przez Sowietów w kwietniu 1940 roku w Katyniu.
15. (691) Warpechowski Zygmunt, ur. 16.05.1892r. w Ignatkach k. Topczewa, syn
Ignacego i Pauliny, porucznik W.P. (23 pułk ułanów), w 1930r. przeszedł w stan
spoczynku, zam. w Bielsku na ul. Mickiewicza – zmobilizowany w sierpniu 1939r. i
powołany na stanowisko Komendanta Przysposobienia Wojskowego w Bielsku
Podlaskim, wraz z Komendą PKU ewakuowany do Łunińca, w drodze powrotnej w
dniu 22.09.1939r. Sowieci otoczyli dworzec w Kazangródku i wzięli go do niewoli,
jeniec obozu w Starobielsku (ostatni list z marca 1940r.), zginął w 1940r.
16. (715) Wysocki Władysław, ur. 1908r., porucznik W.P. - brał udział w wojnie
obronnej we wrześniu 1939r., po zakończeniu walk powrócił do Bielska Podlaskiego,
aresztowany przez Sowietów w grudniu 1939r., osadzony w łagrze, w 1943r. wstąpił
do armii Berlinga, został awansowany do stopnia kapitana, zginął 12.10.1043r. pod
Lenino.

Żołnierze z okolic Bielska - zamordowani w Katyniu i Charkowie:
1. (26) Erchard Stefan, ur. 02.09.1900r. w Sulejowie, syn Adama i Klementyny, od
1932 do 1939r. kierownik szkoły powszechnej w Rudce, podporucznik rezerwy W.P.,
zam. w Rudce – we wrześniu 1939r. zmobilizowany do wojska, ostatnia wiadomość z
10.04.1940r. z obozu w Starobielsku, zamordowany w kwietniu 1940 roku w
Charkowie.
2. (40) Grissbach Franciszek, ur. 25.11.1898r., syn Edwarda, nauczyciel w
Kleszczelach, kapitan rezerwy – więziony w Starobielsku, w kwietniu 1940r.
zamordowany w Charkowie.
3. (54) Jakubowski Feliks, ur. 24.10.1909r. w Mogielnicy gm. Grójec, syn Adama i
Anny z Królskich, zam. do 01.09.1939r. w Łosince gm. Narew, był kierownikiem
Szkoły Powszechnej, przedtem nauczycielem w Rudce, podporucznik rezerwy W.P. –
we wrześniu 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej, więziony w Kozielsku,
zamordowany w Katyniu.
4. (100) Łagoda Stanisław, ur. 1908r. w Skórcu, syn Józefa, nauczyciel w Knorydach ppor. W.P. 42pp, zamordowany w 1940 roku w Katyniu.
5. (101) Łowicki Stanisław, ur. 22.09.1907r., syn Stanisława i Marii z Czarkowskich,
zam. w majątku Dołubowo – jeniec w obozie w Kozielsku, w kwietniu 1940r.
zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
6. (140) Pągowski Gustaw Bolesław, ur. 14.01.1894r.w Rudzie Guzowskiej, syn
Łukasza i Cecylii, inżynier leśnik, inspektor lasów państwowych, od 1923r. w
Nadleśnictwie Białowieża, kapitan rezerwy W.P., zam. w Białowieży – w
październiku 1939r. aresztowany przez Sowietów i umieszczony w więzieniu w
Bielsku Podlaskim, od połowy stycznia 1940r. w więzieniu w Białymstoku, więzień
Kozielska, zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu.
7. (179) Springwald Wiktor, ur. 1906r. w Dołubowie, nauczyciel, oficer Wojska
Polskiego [może z Bociek? lub Siemiatycz] – zginął w Katyniu.

