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Drodzy i Kochani Czytelnicy  
– moi Przyjaciele!

Ponieważ „słodki czas ucieka” 
– mego sędziwego wieku – posta-
nowiłem napisać ten Załącznik, 
który będzie pewnym uzupełnie-
niem mych wspomnień, mego oso-
bistego zaangażowania i jakimś 
„rachunkiem sumienia”, u schyłku 
mego życia.

Ponadto pragnę umieścić na-
zwiska Polaków, którzy pozostali 
w mej pamięci, moi wielcy przy-
wódcy, przełożeni, koledzy i wy-
chowankowie. Ci co jeszcze żyją, 
i Ci, którzy już odeszli na zawsze.

Jak każdy człowiek, tak i ja mia-
łem pewne wzloty i upadki. U 
schyłku mego życia patrzę innymi 
oczami na otaczający świat i ludzi 
mej Ojczyzny.

Dla przypomnienia dodaję, że 
urodziłem się 26 kwietnia 1910 ro-
ku w m. Zakrocz pow. Rypin pod 
zaborem rosyjskim, ówczesnej tzw. 
guberni warszawskiej. Wychowy-
wałem się w wielopokoleniowej 
i wielodzietnej rodzinie katolickiej.

Pierwszym, którego dobrze pa-
miętam (miałem 10 lat, gdy zmarł) 
był mój dziadek Michał. Urodzony 
w 1839 roku, z zawodu rybak – 
uczestnik Powstania Styczniowego 
1863 r. Prześladowany przez sie-
paczy rosyjskich – carskich, zmu-
szony został do opuszczenia ro-
dzinnego domu (w Królestwie Pol-
skim) i udania się do Prus Wschod-
nich (był ojcem trzynaściorga dzie-
ci). Jego pierwszym synem był mój 
kochany Ojciec Józef ur. w 1875 
roku. Polak, Patriota, wspaniały oj-
ciec siedmiorga dzieci. Zachował 
się w mojej pamięci jako człowiek 
szlachetnego charakteru. Osobi-
ście wiele po nim odziedziczyłem: 
uczciwość, honor i poczucie god-

ności własnej i drugiego człowie-
ka. Był wspaniałym wychowawcą 
i pedagogiem w Zakroczu. Praco-
wity, uczciwy, bardzo zdolny i wyro-
zumiały. Cieszył się szacunkiem 
i był wielce cenionym przez sąsia-
dów wieśniaków. Jednak najważ-
niejszym celem Jego życia było 
wychowanie i wykształcenie swych 
dzieci. Mawiał: „Majątku wam nie 
dam, bo nie mam, ale będę starał 
się wam dać majątek niezniszczal-
ny – wykształcenie.” Sam nie po-
siadał wykształcenia – był samo-
ukiem. Mimo tego władał biegle 
w mowie i piśmie językiem nie-
mieckim i rosyjskim. Nie mógł zi-
ścić swoich marzeń – bycia na-
uczycielem – przeszkodziła mu 
w tym długotrwała choroba tzw. 
„złośliwa migrena”. Ja zdążyłem 
ukończyć 3 oddziały szkoły po-
wszechnej pod kierunkiem Ojca, 
jako nauczyciela.

Po zakończeniu I Wojny Świa-
towej i odzyskaniu przez naszą 
Ojczyznę niepodległości, ojciec 
sprzedał swą posiadłość w Zakro-
czu i za połowę pieniędzy kupił go-
spodarstwo w Karbowie pod Brod-
nicą. Druga połowa przepadła 
wskutek galopującej inflacji. W obie-
gu zaczęły wówczas kursować ty-
siące, miliony, miliardy, biliony a w 
końcu bezwartościowe tryliony. Oj-
ciec mógł kupić za połowę „mająt-
ku” – dobrego koguta. Bieda i nę-
dza nie ominęła naszej licznej ro-
dziny. Były wypadki, że ludzie po-
pełniali samobójstwa. Poprawa do-
piero nastąpiła, kiedy Władysław 
Grabski, ekonomista, Minister Skar-
bu, wymienił bezwartościowe mar-
ki na polskie złotówki, a nasi roda-
cy powracali z Ameryki z dolarami, 
odkupując majątki od opuszczają-
cych je Niemców.

Na koniec tej części pragnę do-
dać, że mój ojciec nie służył w woj-
sku, bo kiedy był w wieku poboro-
wym było takie prawo, że każda 
polska rodzina musiała oddać jed-
nego ze swych synów. Ponieważ 
mój dziadek Michał miał pięciu do-
rosłych synów, musieli ciągnąć lo-
sy na komisji poborowej. Los pój-
ścia do wojska dożywotnio wycią-
gnął mój stryj, młodszy brat ojca 
Edward, który służył kilkanaście lat 
we Władywostoku (nad morzem 
Japońskim) – został zwolniony do-
piero, gdy zachorował na śmiertel-
ną chorobę, na raka.

Jeżeli chodzi o mnie – w czasie 
głodu i chłodu – w 1920 roku zo-
stałem przyjęty do pierwszej klasy 
Męskiego Gimnazjum w Brodnicy. 
Nie należałem do najlepszych 
uczniów. Miałem trudności w prze-
chodzeniu do następnych klas. Od 
drugiej klasy obowiązywał język 
francuski, a od czwartej greka i ła-
cina (była to prawdziwa szkoła, 
która wychowywała świadomych 
i światłych uczniów, przyszłych od-
powiedzialnych za losy Ojczyzny 
– czas do tego powrócić!).

W dużej mierze, gdy dorasta-
łem mój dziadek (ojciec mej mamy) 
Wawrzyniec Kraszewski, zaczął 
mnie zatrudniać w pracach w go-
spodarstwie. W tym czasie byłem 
bardzo pobudliwym, żywym, impul-
sywnym i niepoprawnym chłop-
cem, potem młodzieńcem. Otrzy-
mywałem kary cielesne w szkole od 
nauczycieli i w domu od ojca, który 
był wobec mnie rygorystycznym 
i surowym za moje nieodpowiednie 
zachowanie na lekcjach (niekiedy 
moja kochana mama broniła mnie 
przed jeszcze większą karą).

Na moje zdyscyplinowanie miał 
ogromny wpływ mój wychowawca 
klasy ksiądz Wagner. Przez 4 lata 
wpajał mi zasady moralne i miłość 
do Boga, które były bodźcem do-
brego wychowania (kanony wiary, 
Sodalis Marianus, spowiedź i Ko-
munia Święta każdego miesiąca).

Po ukończeniu gimnazjalnego 
Przysposobienia Wojskowego (VI 
klasa) i miesięcznego obozu ćwi-
czebnego w Cetniewie nad Bałty-
kiem w 1927 r. – marzyłem tylko 
o wojsku!

Pomimo sprzeciwu Ojca, a za 
aprobatą mamy – po ukończeniu 
18 lat stanąłem przed Komisją Po-
borową i zostałem przyjęty jako 
ochotnik do służby wojskowej. 
W październiku 1928 roku otrzy-
małem powołanie do 18 pułku uła-
nów Pomorskich w Grudziądzu. 
W niedługim czasie poznałem jak 
ciężką jest służba rekruta ułana. 
Jednak przy silnej woli i samoza-
parciu pokonałem wszelkie trudy 
i znoje. Stałem się jednym z najlep-
szych ułanów w 1-szym szwadro-
nie rtm. Niegowskiego (to był praw-
dziwy ojciec). Po trzymiesięcznym 
okresie rekruckim zostałem skiero-
wany jako elew do Pułkowej Szkoły 
Podoficerskiej. Z tego okresu mej 
służby pragnę przedstawić posta-
cie dwóch kawalerzystów, bohate-
rów, którzy zasłużyli w mej pamięci 
jako niezwykli z lat mej młodości.

Pierwszy to por. Jan Ładoś 
mój bezpośredni przełożony w la-
tach 1929–1934. Byłem jego pod-

władnym jako elew w Szkole Pod-
oficerskiej, a po 1930 roku zosta-
łem jego zastępcą dowódcy pluto-
nu w stopniu kaprala w 1-szym 
szwadronie rtm. Józefa Turkow-
skiego. To por. Ładoś wpoił mi za-
sady przyszłego żołnierskiego za-
wodu, oraz najlepsze cechy cnót 
żołnierskich, świecąc mi swoim 
wzorowym przykładem. Ten uro-
dzony prawdziwy żołnierz – oficer 
Kawalerii, syn generała, ogromny 
miał wpływ na kształtowanie moje-
go młodego charakteru. Wymagał 
bezwzględnego wykonywania roz-
kazów i obowiązków służbowych. 
Odziedziczyłem po nim wszelkie 
pozytywne cechy, które towarzy-
szyły mi przez cały okres mej dłu-
goletniej służby wojskowej (stara-
łem się go naśladować). Pozosta-
nie w mej pamięci jako wybitny ofi-
cer Kawalerii, rzadko spotykany 
przełożony i wychowawca. Moja 
wdzięczność dla Niego pozostanie 
w pamięci na zawsze – za skiero-
wanie mnie do Szkoły Podchorą-
żych w Bydgoszczy i wydanej 
przez niego wspaniałej opinii służ-
bowej, oraz Jego bohaterskiej po-
stawy w Szarży sławnej Pod Kro-
jantami we Wrześniu 1939 roku. 
Mimo 97-miu lat jest nadal wzorem 
do naśladowania jako Polak i Pa-
triota o rzadko spotykanym poczu-
ciu honoru, godności i uczciwości.

Drugi, który utkwił w mej pamię-
ci to płk dypl. dr (późniejszy ge-
nerał) Roman Abraham – legen-

darny, waleczny, nadzwyczaj od-
ważny oficer Kawalerii. Już w la-
tach 1918–19 wsławił się w czasie 
Wojny Polsko-Ukraińskiej, dowo-
dząc Obroną Lwowa, w stopniu 
rotmistrza kompanią żołnierzy (pol-
skich więźniów politycznych wię-
zionych przez Ukraińców). Często 
inspekcjonował nasz 18. pułk uła-
nów Pomorskich w Grudziądzu, 
my podwładni kawalerzyści uwa-
żaliśmy go jako niezwykłego „za-
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gończyka” (sławny rycerz, bojowy 
jeździec). Będąc dowódcą Pomor-
skiej Brygady Kawalerii wpadał do 
jednostki niespodziewanie jak ja-
strząb w stado ptactwa, sam, bez 
ochrony. Generał znany nam był 
zwłaszcza jako zapalony zwolennik 
uderzenia zbrojnego prewencyjne-
go na Wolne Miasto Gdańsk w ce-
lu przywrócenia spokoju i porząd-
ku wśród panoszących się wów-
czas niemieckich organizacji fa-
szystowskich. Znany mi jest fakt 
(wówczas pod ścisłą tajemnicą) 
wydania nam ostrej amunicji do 
kbk i ręcznych granatów bojowych. 
Przeniesiono go za to, dla „święte-
go spokoju” na dowódcę Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii w Po-
znaniu.

W czasie Września 1939 r. wsła-
wił się w Bitwie nad Bzurą i przebi-
ciem na czele 14. pułku ułanów Ja-
złowieckich do oblężonej przez 
wojska hitlerowskie Warszawy. Pra-
gnę w tym miejscu wyrazić wielki 
żal, że nasz polski generał, legen-
darny wojownik o wolność Polski, 
którą do końca życia kochał i jej 
służył – został pochowany bez ce-
remoniału wojskowego, bez przy-
sługującej mu – zasłużonemu żoł-
nierzowi zawodowemu w stanie 
spoczynku – asysty wojskowej. 
Spoczął w Ziemi Wielkopolskiej 
w 1976 roku, żegnany przez rodzi-
nę i grono Wiernych Żołnierzy Przy-
jaciół. Widocznie władze PRL-u 
i wojskowe gen. Jaruzelskiego nie 
chciały go uważać za Bohatera 
Narodowego.

W czasie mej nadterminowej 
służby podoficerskiej otrzymałem 
smutny telegram — „Przyjeżdżaj 
natychmiast. Matka konająca”. 
Stanisława z Kaszewskich Bąkow-
ska – nasza kochana, uwielbiana 
przez nas wszystkich Mama ode-
szła 23 marca 1930 r. w wieku 40 
lat, pozostawiając nas w wielkiej 
żałobie, zwłaszcza najmłodszą 
trójkę rodzeństwa (Janka 14-, Ju-
rek 10- i Irka 6- lat). Rodzice moi 
byli bardzo kochającym się mał-
żeństwem. Dla ojca śmierć kocha-
nej i kochającej małżonki stała się 
ciężarem nie do udźwignięcia, stra-
cił głowę, energię życiową, stał się 
niezdolnym przewodzić rodzinie. 
My (Ela, Mietek i ja) starsza trójka 
musieliśmy się zająć młodszymi.

Po sześciu latach mej służby 
wojskowej i zdania egzaminu kon-
kursowego z wiedzy nabytej po 
sześciu klasach szkoły średniej 
(gimnazjum), oraz ze znajomości 
ogólnej wiedzy wojskowej, obowią-
zującej podoficera zawodowego, 
zostałem przyjęty do Szkoły Oficer-

skiej im. gen. Dwernickiego w Byd-
goszczy.

Były to najmilsze i najpiękniej-
sze lata mej młodości. Znalazłem 
się w jedynej wówczas prawdziwej 
szkole oficerskiej: demokratycznej, 
sławnej, świetnej, wspaniałej uczel-
ni. W niej o otrzymaniu pierwszej 
gwiazdki oficerskiej decydowała 
wiedza ogólna i wojskowa, żmud-
na praca i służba (nie pochodzenie 
i protekcja).

Rozpoczęła się dla mnie nowa 
karta życia. Zostałem Panem Pod-
chorążym. Na swej drodze spotka-
łem wielu dzielnych, zasłużonych 
przełożonych i świetnych wykła-
dowców – którym ku pamięci pra-
gnę kilka słów poświęcić.

Pierwszym moim przełożonym 
był dowódca plutonu rtm. Jerzy 
Hollak (z 12 pułku ułanów Podol-
skich). „Pan życia i śmierci” decy-
dował w dużej mierze o otrzymaniu 
tej pierwszej gwiazdki (zależnej od 
jego opinii służbowej).

Drugim, który również decydo-
wał o mym zakończeniu szkoły był 
rtm., późniejszy major Kawalerii, 
Wacław Kryński – dowódca szkol-
nego szwadronu (oficer 1 pułku 
szwoleżerów Józefa Piłsudskiego) 
– nasz „Kochany tato”, bardzo 
szanowany przez podchorążych.

Trzecim był komendant Szkoły 
Podchorążych płk Bolesław 
Szwarcenberg-Czerny (Podha-
lańczyk) – ubóstwiany przez pod-
chorążych (zwłaszcza przez kawa-
lerzystów) – byliśmy jego „gwar-
dią” na ćwiczeniach taktycznych 
Szkoły. Bardzo dobry praktyk, 
groźny, wymagający i doświadczo-
ny przełożony – o wielkiej rutynie 
wojskowej i kulturze osobistej. Do-
brze jeździł konno (jako oficer pie-
choty), często dosiadał moją klacz 
„Birmę” (byłem jego pupilem).

Dyrektorem nauk Szkoły był płk 
dypl. Bernard Kotarba – dobro-
duszny, ojcowskiego usposobie-
nia. Był prawdziwym opiekunem 
podchorążych.

Dowódcą batalionu szkolnego 
piechoty był major Stanisław Bo-
ehm – kulturalny, troskliwy i wyro-
zumiały, lecz wymagający – dobry 
wychowawca (cieszył się uzna-
niem nie tylko swych oficerów i 
podchorążych piechoty, ale rów-
nież kawalerzystów i artylerzystów 
(lotnicy, saperzy i inni również od-
bywali 3-letnią służbę w szkolnym 
batalionie).

Dowódcą baterii szkolnej był 
kapitan artylerii Witkowski świetny 
fachowiec artylerzysta, troskliwy 
wychowawca podwładnych pod-
chorążych.

Wśród wykładowców i sław-
nych wychowawców – to legendar-
na trójca. Pierwszym pozostanie 
w mojej pamięci nasz kochany 
ksiądz pułkownik Wiktor Szyłkie-
wicz zwany przez podchorążych 
„panem łaskawym”, Wilnianin z wi-
szącym na swych piersiach na 
czarnej sutannie Złotym Krzyżem 
Zasługi (z Wojny Bolszewickiej).

Drugim to „złotousty” doktor fi-
lologii polonista Jan Nidecki. Wiel-
ki Polak i patriota, niezmiernie wy-
magający, sprawiedliwy. Wzbudzał 
swymi wiadomościami wśród słu-
chaczy wielki szacunek. W czasie 
swych wykładów z literatury pięk-
nej wyciskał łzy ze słuchaczy pod-
chorążych.

Trzecim był świetny historyk ka-
pitan Andrzej Kulwieć (kresowiak), 
inwalida wojenny (rękę utracił 
w Wojnie Bolszewickiej) – również 
wielki Patriota i Polak. Niewyczer-
pane źródło wiadomości historycz-
nych (od starożytności do nowo-
żytności). W czasie jego wykładów 
słuchacze byli tak zafascynowani 
jego słowami, że panowała idealna 
cisza.

Ponadto było wielu wspania-
łych wykładowców, jak np. prof. 
Żurawicz – wspaniały matematyk, 
prof. Gujski – fizyk, który traktował 
swój przedmiot ponad wszystkimi, 
mawiał: „fizyka, proszę panów – to 
jest potęga.” Był też między nimi 
wielki chemik prof. de Macay, zwa-
ny przez podchorążych „bladą 
śmiercią”, ponieważ nosił biały far-
tuch.

Nie omieszkam zamieścić opi-
su pewnego incydentu jaki się wy-
darzył na pożegnalnym naszym 
balu podchorążych III roku. Otóż 
wiedząc, że Profesor nie przywią-
zuje wielkiej wagi do swego ubioru 
(zawsze w białym kitlu) przesłali-
śmy mu zaproszenie na bal, dopi-
sując podkreślone „na balu obo-
wiązuje strój wieczorowo – galo-
wy frak”. Na tego rodzaju dictum, 
dowcipny profesor przesłał przez 
woźnego nam wypożyczony frak 
z bilecikiem „Z powodu niemożli-
wości zaszczycenia swą osobą 
przesyłam panom podchorążym 
frak, który zapewne wzbudzi u pa-
nów należyte zadowolenie de Ma-
cay”.

Pozostał mi w pamięci również 
kapitan inżynier Hrynkiewicz – wy-
kładowca saper. Jako jedyny nie 
lubił kawalerzystów. Podpadłem 
u niego już na początku I roku 
szkolnego. Na Inauguracji zmu-
szony byłem zagrać jego postać 
(sapera) naśladując go wiernie 
w gestach i słowach. Kopiowanie 

jego osoby skończyło się dla mnie 
niezbyt fortunnie. Zaraz na zaję-
ciach zostałem wezwany do odpo-
wiedzi. Początkowo dość dobrze 
odpowiadałem. W końcu zosta-
łem przez niego pokonany. Ziryto-
wany, gniewnie krzyknął: „Za taką 
w przyszłości odpowiedź podcho-
rążemu jedynice postawię! Pod-
chorąży rozumuje prawdziwie po 
kawaleryjsku, nie głową a d…ą!” 
Te słowa zawsze mi brzmiały w 
uszach, gdy byłem na jego zaję-
ciach. Na koniec otrzymałem jed-
nak od niego ocenę pozytywną.

Drugim wykładowcą był major 
Hudzikiewicz, wykładowca broni 
i uzbrojenia (prezes sekcji spado-
chronowej i szybowcowej). Był to 
kochany człowiek, wyglądał groź-
nie dla tych, którzy go nie znali. Był 
hałaśliwy. Znał doskonale broń kra-
jową i zagraniczną. W czasie roz-
kładania i składania broni maszy-
nowej był pedantem, niejednokrot-
nie tak zahukał egzaminowanego, 
że ten nie wiedział co robić. Roz-
gniewany krzyczał; „niech podcho-
rąży nie kręci się przy tym ckm-ie 
jak g…o w przerębli – niech pod-
chorąży pakuje manatki i wyjeżdża 
ze szkoły”. Starsi podchorążowie 
znali go dobrze, był człowiekiem 
uczuciowym i dobrotliwym. Do nas 
kawalerzystów zwracał się słowa-
mi: „wy moje źróbki kochane, re-
monciki rozbrykane!” Często ma-
wiał; „niekiedy muszę krzyknąć, bo 
na wojnie tak będzie trajkotał kara-
bin maszynowy”.

Topografem był kapitan Won-
draczek zwany przez nas „war-
stwiczką”. Pewnego razu na ćwi-
czeniach w terenie zapytał nas: 
„co należy w pierwszej chwili zro-
bić aby zorientować się w terenie?” 
Odpowiedzi padały różne, a im 
dłużej tym bardziej nietrafne. Kapi-
tan odpowiadał: „Podchorążowie 
to takie proste, po prostu należy 
oczy otworzyć”.

Było jeszcze wielu innych wy-
kładowców, były chwile bardzo mi-
łe, wesołe, przyjemne. Były rów-
nież przykre, trudne. Dzień 12 ma-
ja 1935 roku zapisał się w naszej 
pamięci na trwałe. Tego dnia otrzy-
maliśmy smutną wiadomość, któ-
ra nas podchorążych zaskoczyła 
– Śmierć Pierwszego Marszałka II 
Rzeczpospolitej Józefa Klemensa 
Piłsudskiego – obezwładniła nie 
tylko Siły Zbrojne R.P., ale cały Na-
ród. Przed frontem Szkoły odczyta-
no nam orędzie Prezydenta Rzecz-
pospolitej prof. Ignacego Mościc-
kiego.


