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Szanowni Żołnierze i Pracownicy Wojska Polskiego,
Drodzy Weterani i Kombatanci,
Drogie żołnierskie Rodziny,
Szanowni Państwo,
dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę
zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem.
Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wspólny czas.
Perspektywa trzydziestu czterech lat żołnierskiej aktywności pozwala dokonać
podsumowania i podzielić się refleksją. Wiem, że mój zawodowy wybór był właściwy.
Mam świadomość, jak wiele trudnych wyzwań, zadań oraz odpowiedzialnych
decyzji stało się moim udziałem. Wszelkie działania podejmowałem z poczuciem,
iż nadrzędną wartością jest służba Ojczyźnie.
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne
przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku
bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność
żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie.
Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach
w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły
istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem
NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku.
Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się
przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem
wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych.
Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad
w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu,
że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość
do poświęceń, również tych najwyższych.
Dziękując za współpracę proszę, aby pamiętali Państwo, że służba w mundurze
żołnierza Wojska Polskiego jest szczególnym doświadczeniem i honorem. To zaszczyt
opierający się na wartościach uniwersalnych. Służąc pod biało-czerwonym

sztandarem, dochowując wierności przysiędze wojskowej wielu naszych kolegów
oddało swoje życie.
Dbajcie o Wojsko Polskie i etos żołnierski. Kultywujcie pamięć o dokonaniach
oręża polskiego, pielęgnujcie chlubne tradycje. Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do
służby dla dobra Polski.
Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak
trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie
zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na
Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania.
Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój.
W szczególnym dla mnie czasie kieruję słowa podziękowania do kombatantów,
weteranów oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób wyrażających nieustanną
troskę o losy naszego kraju. Za wsparcie i zrozumienie wyrażam wdzięczność
rodzinom wojskowym.
Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i zawodowym.
Z żołnierskim pozdrowieniem,
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