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INFORMACJA RADY KLUBU GENERAŁÓW I ADMIRAŁOW STRAŻY GRANICZNEJ 

Panowie Komendanci Główni Straży Granicznej, 

Koledzy Generałowie i Admirałowie, 

Utrzymujący się stan bardzo ograniczonych możliwości przemieszczania się oraz 

bezpośredniego kontaktowania uniemożliwia organizację i przeprowadzenie zaległego zebrania 

sprawozdawczo – wyborczego członków Klubu. Jedyną możliwą formą kontaktów pozostaje zdalny 

system przy wykorzystaniu środków technicznych.  

Pomimo tych niedogodności wielu z nas podejmuje w miarę możliwości inicjatywy 

uczestniczenia w najistotniejszych dla naszego środowiska bieżących wydarzeniach. Oburzenie budzi 

niczym nie uzasadniona zwłoka rozpatrzenia i ogłoszenia przez TK orzeczenia w sprawie ustawy 

represyjnej wobec tysięcy funkcjonariuszy oraz ich rodzin przyjętej w grudniu 2016 roku. W lutym 

2021 roku minie 3 lata jak warszawski Sąd Okręgowy skierował pytania prawne wyrażające 

niekonstytucyjność tej ustawy. Od wrześniu tego roku po orzeczeniu Sądu Najwyższego 

kwestionującym zgodność przepisów tej ustawy z konstytucyjnymi zasadami sądy w całym kraju 

zaczynają wznawiać rozpatrywanie odwołań i przywracać utracone świadczenia.  

Obawami i niepokojem napawa eskalacja emocji społecznych wywołana decyzjami polityków 

powodującymi wielotysięczne demonstracje na ulicach polskich miast. Korzystanie przez obywateli 

z prawa do wolności zgromadzeń spotyka się z próbami pacyfikacji ich oraz nadużywania środków 

przymusu wobec pokojowo protestujących. 

24.11.2020 odbyło się, pod przewodnictwem gen. Adama Rapackiego kolejne spotkanie 

Konwentu Generałów. Obecni byli przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Więziennej, BOR-u. Straż Graniczną reprezentował gen. Leszek Elas. Spotkanie było 

poświęcone wymianie bieżących informacji i omówieniu sposobu funkcjonowania środowiska 

generałów w obecnych trudnych czasach. Gen. Rapacki poinformował o przebiegu prac związanych 

z powstaniem Apelu Generałów i Admirałów RP z listopada tego roku. Wszyscy zebrani ocenili 

inicjatywę powstania Apelu bardzo wysoko i podkreślili generalnie bardzo pozytywne jego przyjęcie 

w różnych środowiskach. 

W trakcie spotkania poruszono kwestie:  

- poprawy wzajemnego komunikowania - istniejące zasady dobrze sprawdziły się w trakcie 

uzgadniania treści i deklarowania poparcia dla Apelu, ale reguły komunikowania się powinny być 

stabilnie ustalone; 

- dalszej integracji środowisk generalskich zwłaszcza wojskowych; 

- współpracy i ewentualnego wsparcia dla środowisk protestujących przeciwko sytuacji w Kraju, 

zwłaszcza z przedstawicielkami Strajku Kobiet; ustalono, że nasze środowisko powinno być otwarte 

na wszelkie zgłaszane wobec nas potrzeby i sugestie; 



- z inicjatywy generałów WP przyjęto sugestie wspólnego obchodzenia wybranych rocznic oraz, by 

w przypadku wystąpień publicznych pojawiać się w mundurach, wstępnie ustalono, że takimi datami 

mogą stać się rocznice 17 stycznia i 11 listopada; 

- gen. Jerzy Słowiński (WP)i zaprosił na 25 rocznicę powstania Klubu Generałów WP, która odbędzie 

się w maju przyszłego roku na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, o ile 

oczywiście sytuacja pandemiczna na to pozwoli.; Zasugerował wzięcie udziału w uroczystościach 

w mundurach. 

- ustalono też, że Konwent Generałów powinien spotykać się regularnie co 6, a najlepiej co 

3 miesiące. 

   Rada Klubu składa Kolegom podziękowanie za wyrozumiałość odnośnie organizowania działalności 

Klubu w obecnych warunkach. W pierwszej połowie stycznia zostanie przedstawione sprawozdanie 

z działalności Klubu w mijającym roku oraz plan pracy na przyszły rok. 

  Przy tej okazji Rada Klubu życzy Kolegom Generałom i Admirałom najwięcej zdrowia a nadchodzący 

Nowy Rok niech pozwoli spełnić plany i zamierzenia oraz zapewni możliwość zorganizowania 

koleżeńskiego spotkania się w naszym gronie.  

 

 

         Sekretarz Klubu                                                 Dziekan Klubu 


