
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/580,Prezydent-RP-wreczyl-odznaczenia-panstwowe-w-dniu-Swieta-Narodow
ego-3-Maja.html
2023-05-24, 09:16

Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe w dniu Święta
Narodowego 3 Maja

3 maja 2006 roku, w dniu Święta Narodowego, prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje generalskie.
Zwracając się do nominowanych generałów służby czynnej powiedział:

Stoi przed Panami bardzo poważne zadanie. Silne państwo to też w miarę naszych możliwości silna armia.
Chcemy takiej silnej armii. Jako Prezydent RP będę robił wszystko, żeby nasze siły zbrojne wzmocnić będę starał
się to robić z całą energią i wykorzystując wszystkie uprawnienia Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
Jestem przekonany, że Panowie Generałowie, z Szefem Sztabu generalnego Wojska Polskiego na czele jedynym
od dzisiaj czynnym generałem czterogwiazdkowym. Chciałem przypomnieć tutaj wszystkim Państwu, że taki
stopień nazywa się po prostu generał Wojska Polskiego, kiedyś się nazywał generał armii. Głęboko wierzę, że w tą
pracę każdy z Panów na swoim odcinku zaangażujecie się w 100%, w 200%. To jest Polsce również bardzo
potrzebne. W Europie panuje pokój, wszystko jest możliwe, ale nie sądzę, żeby szybko mógł być zachwiany.
Powtarzam wszystko jest możliwe, ale byłoby raczej mało prawdopodobne. Natomiast świat jest niespokojny i
kraj, który chce się liczyć musi się w ten świat angażować. My chcemy i musimy się angażować i angażować się
będziemy – to po pierwsze. Po drugie zadania naszej armii to nie tylko pełnienie zaszczytnych misji i to pełnienie
ich z honorem, to także możliwości obrony naszego własnego kraju gdyby sytuacja w Europie rozwijała się w
sposób, którego dzisiaj nie przewidujemy. Jestem przekonany, że tak nie będzie, ale my musimy być na to gotowi.
I to mówię Panowie Generałowie z pełną powagą.

Mianowani:

na stopień generała:

generał broni Franciszek Gągor

na stopień generała brygady:

pułkownik Andrzej Fałkowski

pułkownik Andrzej Juszczak

pułkownik Leszek Soczewica

pułkownik Jan Żukowski

na stopień generała brygady:

pułkownik Stanisław Karolkiewicz

pułkownik Zygmunt Ludwik Odrowąż-Zawadzki

pułkownik Tadeusz Sawicz

O. pułkownik Franciszek Studziński



pułkownik Antoni Heda

pułkownik Elżbieta Zawacka
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