
Przemówienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego  
podczas promocji oficerskiej w Akademii Wojsk Lądowych  

Wrocław, 7.07.2020 
 

Jako szef SGWP pozwolę sobie zwrócić się do Was po raz pierwszy, Panie i Panowie Oficerowie. 
Chciałbym żebyście zapamiętali to sformułowanie. Bo będzie Wam towarzyszyć do ostatnich 
Waszych dni. Dziś przekroczyliście bardzo ważny próg w Waszym rozwoju. Wewnętrznym, 
służbowym,  żołnierskim.  
 
Jadąc tutaj zastanawiałem się jakie emocje towarzyszyły niemal 30 lat temu podporucznikowi 
Andrzejczakowi, kiedy tak jak Wy stał na placu odbierał swój pierwszy stopień oficerki. 
Nie myślałam ani o karierze, ani o tym jak będzie wyglądać mój pierwszy przydział wojskowy. 
Po prostu rano wstałem i nerwowo tak jak Wy sprawdzałem czy mundur jest znakomicie 
przygotowany. Chciałem dobrze wypaść przed przełożonymi, przed bliskimi. Tego rodzaju 
emocje, myślę towarzyszyły również dzisiaj Wam. Jeszcze za wcześnie na to żeby dotarło 
do Was jak ważne wydarzenie dzisiaj się odbywa.  
 
Jak staniecie na pierwszym apelu i pomocnik dowódcy plutonu, być może szef kompanii 
zamelduje wam gotowość plutonu do spotkania będzie to niezwykle przyjemne, to zwyczajnie 
jest przyjemne. Będą Wam oddawać honory, będą się do Was zwracać zupełnie inaczej niż 
to tej pory. Będzie z tego tytułu masę przywilejów, uprawnień, przyjemności, myślę ze warto 
było długie pięć lat studiować, poświęcać się żeby na to zasłużyć. Z czasem w służbie będzie 
tego przybywać, coraz wyższe stanowiska, stopnie wojskowe, czego Wam serdecznie, z głębi 
żołnierskiego serca życzę. Tak będzie.  
 
Ale zanim nasycicie się tymi przywilejami i uprawnieniami, chciałbym żebyście w tym 
szczególnym dniu zapamiętali kilka słów, które powinny Wam towarzyszyć w całej służbie.  
 
Zaufanie. Jest fundamentalne. Służba w siłach zbrojnych to praca zespołowa. Stawiamy 
na indywidualizm, podchodzimy do każdego z osobna, natomiast o naszej efektywności 
decyduje właśnie praca zespołowa. Musimy mieć wszyscy do siebie zaufanie. Chciałbym 
żebyście mieli ogrom zaufania do Waszych przełożonych, kiedy traficie do jednostek 
wojskowych, dowódcy kompanii, dowódcy batalionów, oficerowie sztabów, dowódcy 
jednostek. Oni oczekują żebyście mieli do nich zaufanie. Zadania będą trudne, skomplikowane, 
nie zawsze przyjemne, nie zawsze zgodne z Waszymi oczekiwaniami. Ale tego wymaga służba, 
tego wymaga dobro jednostki, dobro pododdziału, takie są cele szkoleniowe, takie są zadania 
wynikające z gotowości i poświęceń najwyższych, o których dzisiaj w swoim ślubowaniu 
wspomnieliście.  
 
Chciałbym żebyście mieli ogrom zaufania do swoich podwładnych, często starszych wiekiem, 
choć niższych stopniem. To świetni ludzie. Znakomici podoficerowie, z ogromnym 
doświadczeniem zawodowym, często bojowym, również życiowym. Korzystajcie z tego. 
Nie ma nic ujmującego jeżeli zapytacie dowódcę czołgu o jego opinię, o jego zdanie. On musi 
to czuć, że macie do niego zaufanie. Na nie trzeba ciężko pracować, łatwo je utracić.  W walce 
bez zaufania nic się nie uda. Nie będzie zwycięstwa. Chciałbym żebyście mieli zaufanie również 
do swoich kolegów, koleżanek, to praca zespołowa. Zaufanie jest fundamentalne.  
 



Chciałbym pomimo tego, że już za chwilę wyprężeni podwładni będą oddawać Wam honory, 
żebyście pamiętali o pokorze. O pokorze do wiedzy, do zasad, standardów, o pokorze 
do tradycji  waszych jednostek, pododdziałów, oddziałów, związków taktycznych. Oficera XXI 
wieku, dzisiejszego absolwenta Akademii Wojsk Lądowych musi cechować pokora, przede 
wszystkim do wiedzy. Jej zawsze się kłaniajcie. Myślę Panie Generale, że AWL ciągle będzie 
o to dbać żeby wracali tutaj na kolejne kursy i żeby akademia dalej tak jak teraz tej pokory 
do wiedzy ich uczyła.  
 
Poświęcenie. To nie praca, to nie zawód, to służba. Oficer oznacza człowieka na służbie. 
24 godziny. Nie będzie ośmiu godzin, nie będzie zbyt wielu urlopów, będzie poświęcenie. 
Tego od Was oczekuję, a także oczekują tego Wasi podwładni. I aby Wasz rozwój intelektualny, 
rozwój wewnętrzny był możliwy, musicie się poświęcać. Gorąco tutaj się zwracam do Waszych 
rodzin i bliskich żeby w tej ciężkiej służbie pomagali poświęcaniu tych młodych ludzi, 
Pań i Panów Oficerów. Taka pomoc będzie niezbędna.  
 
Zdarzą się błędy. Zdarzają się wszystkim, podporucznikom, pułkownikom i generałom. Tak już 
po prostu jest. Czasem wynikać to będzie z presji czasu, z braku doświadczenia, czasem 
z emocji. Najważniejsze w tym wszystkim aby się nie poddawać, aby jeśli te błędy wystąpią, 
żeby była refleksja, żeby była siła moralna, żeby przepraszać, żeby poprawiać, doskonalić 
się w popełnianiu błędów nie będzie nic złego jeśli będzie Was właśnie stać na takie podejście.  
 
Jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, oficer z ponad 30 letnim doświadczeniem 
wymagam od was dwóch rzeczy. Nie proszę o to, wymagam. Inicjatywa. Każdego dnia nie 
pozostawiamy spraw biegowi. Mamy pomysły, mamy plany, motywujemy podwładnych. 
Chciałbym żeby Wasi przełożeni mieli więcej problemów z zarządzaniem Waszą inicjatywą niż 
z jej brakiem. Dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa, ówczesne operacje są jak niezwykle 
skomplikowane. Nie zawsze dotrą rozkazy nie zawsze będą instrukcje, nie zawsze doktryna 
będzie do tego pasować. Potrzebna jest otwarta głowa, rozwój, samodoskonalenie i potrzebna 
jest inicjatywa, potrzebna jest również agresywność, w podejściu do rozwoju, do intelektu, do 
poszukiwania nowych rozwiązań, nowych dróg, tego od Was jako Szef Sztabu Generalnego 
będę oczekiwał.  
 
Na prawym skrzydle stoi kompania honorowa i sztandar. Najważniejszy znak w jednostce. 
Najważniejszy. Na nim są trzy słowa Bóg, Honor i Ojczyzna. Kiedykolwiek będziecie mieć kłopot 
z tym co zrobić, jaką podjąć decyzję, przypomnijcie sobie te słowa jeszcze raz. Pierwsze odnosi 
się do tego, co nad nami. Do rzeczy najważniejszych, fundamentalnych, filozoficznych. 
Tam musi być porządek. Oficer to jest również żołnierz uporządkowany wewnętrznie. Drugie 
słowo odnosi się do Waszego wnętrza. Honor jest znakiem firmowym współczesnego żołnierza 
Wojska Polskiego. Ostatnie słowo odnosi się do tego, co wokół Was. Do pięknego Dolnego 
Śląska, do Wrocławia, Małopolski, Wielkopolski, Zachodniego Pomorza, pięknej Warmii 
i Mazur. Odnosi się do Waszych rodziców, dziadków, przyjaciół, do nas wszystkich Polaków. 
To te trzy najważniejsze słowa muszą być Waszą refleksją. Jeżeli rozpoczną się dyskusje 
o sprawach materialnych, a żadne z tych trzech słów o materii nie mówi, o pieniądzach, 
o profitach, przywilejach, najpierw wykonajcie komendę na prawo patrz, przeczytajcie jeszcze 
raz te trzy słowa i to Wam będzie pomagać. Zapewniam.  
 



Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy dzisiaj przybyli, ci którzy mogą 
być tutaj fizycznie, ale również ci którzy są online. Taki znak czasu Panie Generale, ale 
to dobrze myślę. Za przygotowanie swoich córek i synów. To nie jest prosta sprawa. Chciałbym 
również żebyście pomagali. Służba i poświęcenie będzie tego wymagać. Będą poligony, będą 
wyjazdy, będzie szkolenie. Trzeba będzie zająć się bliskimi, dziećmi, wnukami, bez Was żadna 
kariera nie jest możliwa, dlatego dzisiaj, serdecznie Wam dziękuję za wychowanie wspaniałych 
oficerów. Dziękuję i proszę o dalsze wsparcie. Również bliskich, żony, mężów, narzeczone. 
W tym obszarze też jest to praca zespołowa. Tak naprawdę cała rodzina jest na służbie.  
 
Panie i  Panowie, Wam gratuluję, winszuję. Widziałem dzisiaj na Waszych mundurach znaki 
jednostek, w których służyłem, to świetne jednostki, znakomite oddziały. Bądźcie agresywni, 
bądźcie pełni inicjatywy, wiary. Rozpoczynajcie swój dzień z uśmiechem nawet jeśli służba 
będzie wymagała wysiłku, tego wymaga od Was armia, ale wiecie doskonale, że bez wysiłku 
nie ma zwycięstwa. Wszystkiego Dobrego, gratuluję, do boju! 
 


