
Czcigodni księża, 
Dostojni goście, 
Szanowni mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie, 
Szanowni Państwo! 

 

Jestem ogromnie zaszczycony i szczęśliwy, że za chwilę odsłonimy pierwszy w Polsce pomnik 

Generała Adolfa Mikołaja Waraksiewicza.  

Życiorys Generała nie pozostawia cienia wątpliwości, że dobrze zasłużył się Polsce. Jego dokonania 

w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wkład w budowę polskich formacji 

wojskowych w odrodzonej ojczyźnie są nie do przecenienia. To znana i cieniona postać II 

Rzeczypospolitej. Znakomity kawalerzysta. Jest przykładem wzorowej kariery wojskowej, co 

potwierdzają szybkie awanse, liczne odznaczenia, a wcześniej wybitne wyniki w nauce. Chcąc 

zdobyć wiedzę i doświadczenie wojenne, nie mając wyboru w realiach Polski pod zaborami, 

zdecydował się na służbę w armii carskiej. Dzięki tej decyzji odnosił potem liczne sukcesy w walkach 

o niepodległość Rzeczypospolitej na wielu frontach I wojny światowej. Te największe przypadły na 

rok 1917, kiedy objął dowództwo 1. Pułku Ułanów w 1. Korpusie Polskim i kiedy wsławił się w bitwie 

pod Krechowcami. Został wówczas uhonorowany za „zasługi i męstwo” i niewątpliwie za wyjątkowy 

talent dowódczy Krzyżem Żołnierskim św. Jerzego 4. klasy z palmą.  

Dobra passa w jego życiu trwała także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W odrodzonej 

ojczyźnie z wielkim zapałem i bez zwłoki przystąpił do odbudowy Wojska Polskiego. W październiku 

1918 roku Rada Regencyjna poleciła mu sformowanie 2. Pułku Ułanów. Był jego dowódcą do 

czerwca 1920 roku. Następnie został awansowany na dowódcę Brygady i funkcję tę pełnił w wielu 

jednostkach aż do roku 1931. Wyróżnił się podczas wojny polsko-bolszewickiej w walce z Armią 

Konną Budionnego, za co otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. W styczniu 

1928 roku został mianowany generałem brygady.  

Pasmo sukcesów zawodowych Generała Waraksiewicza zostało przerwane w styczniu 1932 roku 

niespodziewanym i przedwczesnym odesłaniem na emeryturę w wieku 51 lat. Z tą decyzją 

przełożonych nigdy się nie pogodził. Osiedlił się w Tyliczkach, w których mieszkał od 1932 do 1960 

roku. Tu przeżył dwa największe dramaty: tuż przed wybuchem II wojny światowej – śmierć wnuka, 

a po wojnie – śmierć ukochanej żony. Lata wojny spędził w niemieckiej niewoli.  

Powojenny okres w życiu Generała także nie należał do szczęśliwych. Nowe władze komunistyczne 

chciały wymazać z pamięci Żołnierzy Niepodległości, bo utożsamiali Polskę wielką, ambitną, dzielną i 

suwerenną. A komuniści chcieli przecież Polski poddanej, biernej i znijaczonej. Chcieli wymazać z 

pamięci tych, którym zawdzięczamy odrodzenie Ojczyzny i wiktorię roku 1920 w wojnie polsko-

bolszewickiej. Generał Waraksiewicz z godnością znosił kolejne upokorzenia władz, nawet wówczas, 

kiedy pozbawiono go w 1949 roku emerytury generalskiej i zmuszono do ciężkiej pracy na roli.  

 



 

Pod koniec życia czuł się bardzo osamotniony i zapomniany. Jego jedynym przyjacielem i zarazem 

lekarzem domowym był wówczas dr Bernard Piotrowski. Zmarł w szpitalu w Nowym Mieście 

Lubawskim w 1960 roku, mając 79 lat. PRL-owskie władze pozwoliły jedynie na skromny pogrzeb z 

udziałem zaledwie sześciu osób z grona najbliższej rodziny. Odbył się on na cmentarzu w Nowym 

Mieście Lubawskim. W oficjalnej prasie nie ukazała się żadna wzmianka na ten temat. W pogrzebie 

nie uczestniczyli przedstawiciele władz ani wojska.  

Szanowni Państwo! 
 
Dzisiejsza podniosła uroczystość, w której uczestniczy tylu przedstawicieli władz państwowych, 

wojska, tylu mieszkańców gminy i powiatu, jest formą pośmiertnej rehabilitacji Generała. Ten 

wielce zasłużony dla narodu polskiego dowódca kawalerii zastał po wielu latach w pełni doceniony i 

doczekał się trwałego upamiętnienia w postaci pomnika. Jestem dumny z mieszkańców mojej 

Gminy, że stało się to dzięki ich staraniom i ich ciężkiej pracy.  

W szczególności pragnę podziękować osobom najbardziej zaangażowanym – Paniom Barbarze 

Grzywacz i Elżbiecie Olszcie oraz dziewczętom z Jamielnika, które zainicjowały budowę pomnika. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję także do fundatora pomnika Pana Ryszarda Wiśniewskiego 

z Nielbarka. Dziękuję Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk. Andrzejowi 

Szczołkowi oraz Komendantowi Garnizonu Olsztyn mjr. Dariuszowi Szorcowi za pomoc w organizacji 

uroczystości. Serdecznie dziękuję Panu Tomaszowi Deleżuchowi z grupy rekonstrukcyjnej 2. Pułku 

Ułanów Grochowskich oraz wielu innym osobom, instytucjom i darczyńcom, których nie sposób tu 

wymienić.  

Szanowni Państwo! 

W dzisiejszych czasach obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie historią naszej ojczyzny, z 

niepokojem patrzymy, jak odchodzą ostatnie autorytety, przez co młode pokolenie ma coraz 

większy problem z czerpaniem właściwych wzorców wychowawczych. Odsłonięcie pomnika to 

poniekąd wyjście naprzeciw tym problemom. Generał Waraksiewicz będzie zawsze nam 

przypominał, że sukcesy osiąga się sumienną i wytężoną pracą, że trzeba wymagać najpierw od 

siebie, a potem od innych, że trzeba szanować i kultywować tradycje, że jeśli chcemy jako naród 

odnosić zwycięstwa, to musimy mierzyć zamiary podług sił, a nie – jak chciał wieszcz – siły na 

zamiary. Pomnik Generała będzie nam przypominał, że prawdziwe cnoty, za które nasi przodkowie 

oddawali życie, to Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Szanowni Państwo! 

Pomnik Generała Waraksiewicza nieprzypadkowo powstał w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. To 

Tyliczki były miejscem, z którym Generał związał się najdłużej. Był mieszkańcem tej gminy przez 

ponad dwadzieścia lat. Wcześniej z uwagi na charakter pracy często zmieniał miejsca zamieszkania. 

W latach międzywojennych żona Generała udzielała się społecznie, pełniąc funkcję przewodniczącej 



Koła Gospodyń Wiejskich w Tylicach. Społecznie działał także sam Generał, będąc członkiem komisji 

rewizyjnej wydziału Powiatu Lubawskiego. Nasz Powiat okresu międzywojennego był mu bliski 

jeszcze z jednego powodu: zdecydowana większość społeczeństwa tak jak Generał sympatyzowała z 

Narodową Demokracją.  

Szanowni Państwo! 

Generał Waraksiewicz zasłużył na wdzięczną pamięć rodaków. Dzisiejszy dzień z pewnością jest dla 

niego kolejnym wielkim zwycięstwem, przerwaniem złej passy. Ale jest to również ważny i 

przełomowy dzień dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Odświeżenie postaci Generała i odsłonięcie 

jego pomnika jest nawiązaniem do najlepszych tradycji II Rzeczypospolitej. Nasza Gmina dobrze się 

rozwija, ale mamy świadomość, że lepszą przyszłość musimy budować na solidnych wartościach. 

Pierwsze efekty są już widoczne. Postać Generała sprawiła, że mieszkańcy dbają o korzenie, z 

których wyrośli, i przywiązują wagę do historii swojej ojczyzny, że młodzież coraz bardziej 

identyfikuje się z postawą patriotyczną i przywiązaniem do tradycji niepodległościowych. 

Jestem przekonany, że bohater dzisiejszej uroczystości byłby z nas dumny. 

Cześć jego pamięci! 


