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Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki socjologicznych badań doktorskich, 
dotyczących zmian w elementach portretu generalicji Wojska Polskiego po przystąpieniu Pol-
ski w 1999 roku do Paktu Północnoatlantyckiego. W artykule zamieszczono zagadnienia zwią-
zane z: początkami służby generałów WP, przyczynami odejścia z wojska, dalszą aktywność 
zawodową generałów.
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Summary: The article presents selected results of sociological doctoral dissertations concerning 
changes in the elements of the portrait of the Polish Army generals after the accession of 
Poland in 1999 to the North Atlantic Treaty Organization. In the article there are issues related 
to the origins of the service of Polish army generals, reasons for leaving the army and further 
professional activities of the generals.
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Wstęp

Stworzenie portretu socjologicznego nie jest zadaniem prostym, bowiem jak traf-
nie zauważyła Maria Zielińska: „Można wskazać specyficzne cechy opisywanych zbio-
rów, właściwości na pewno ich nie dotyczące. Pozostaje jednak cała pula zjawisk, które 
w zróżnicowany sposób przypisywać można jednostkom tworzącym te zbiory” (Zieliń-
ska, 2002, s. 241). Jednakże socjologiczne portrety kategorii zawodowych są niezwykle 
przydatne do „uwypuklania cech dominujących, wskazywania zmian dokonujących się 
w obrębie zbiorowości, analizy przyczyn zaniku właściwości dotychczas im przysługują-
cych”(Zielińska, 2002, s. 241), czyli dostarczają informacji zarówno o badanych grupach 
społecznych, jak i o procesach makrospołecznych. Zmiana społeczna zapoczątkowana 
przez rozpad dwubiegunowego świata miała wpływ nie tylko na zmianę ustroju w Polsce, 
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ale i na proces reformowania wojska. Nie ominęła także struktur dowodzenia – wpłynęła 
na kształtowanie się karier elity polskich sił zbrojnych.

W niniejszym artykule przedstawię wybrane elementy portretu generalicji WP, doty-
czące cechy społeczno-demograficznych badanej zbiorowości, motywów wyboru zawo-
du przez przyszłych generałów, powodów odchodzenia przez nich ze służby czynnej oraz 
podejmowanej przez nich dalszej aktywności zawodowej.

Społeczno-demograficzne cechy badanej zbiorowości generałów

Badania własne przeprowadziłam z 35 rozmówcami ze zbiorowości liczącej 165 ge-
nerałów. Byli to zarówno generałowie pracujący w wojsku,. jak i poza służbą. W chwi-
li prowadzenia badań 20 rozmówców znajdowało się w służbie czynnej, 4 w rezerwie,  
a 11 w stanie spoczynku. Do rezerwy przenoszeni są generałowie po odejściu ze służby 
czynnej, którzy w wymagających tego okolicznościach (np. w razie mobilizacji) mogą być 
powołani z powrotem do służby. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (zwanej dalej ustawą pragmatyczną), żołnierz prze-
chodzi w stan spoczynku w wieku 60 lat. Wyjątek od tej zasady zapisany jest w artykule 
111b. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP Minister Obrony Na-
rodowej może zmienić termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej z 60 na 63 lata 
dla generałów, którzy zostali wyznaczeni na stanowiska służbowe: w organizacji między-
narodowej, w międzynarodowej strukturze wojskowej, na stanowiska Szefa Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

W Wojsku Polskim obowiązują następujące stopnie generalskie: w Wojskach Lądo-
wych, Siłach Powietrznych i Wojskach Specjalnych: generał brygady, generał dywizji, 
generał broni, generał, natomiast w Marynarce Wojennej stopień kontradmirała, wice-
admirała, admirała floty, admirała.W moich badaniach wzięło udział 16 generałów bry-
gady, 12 generałów dywizji, 5 generałów broni, 1 generał i 1 kontradmirał. W dalszej 
części rozprawy, pojęcie „generałowie” odnosić się będzie do ogółu rozmówców, nie zaś 
do stopnia wojskowego.

Wojska Lądowe (WL), a więc najliczniejszy w WP rodzaj sił zbrojnych, reprezen-
towało 27 badanych. Drugi pod względem liczebności rodzaj Sił Zbrojnych – Siły Po-
wietrzne (SP) – reprezentowało w moich badaniach 7 generałów. Z Marynarki Wojennej 
w moich badaniach wziął udział 1 rozmówca. Nie udało mi się natomiast przeprowadzić 
wywiadu z żadnym generałem z Wojsk Specjalnych, liczących 3% stanu WP. Generałowie 
„specjalsi” uzasadniali odmowę wzięcia udziału w badaniach przede wszystkich charak-
terem służby i związaną z nią ochroną informacji niejawnych.

Jeśli chodzi o strukturę wieku najliczniej reprezentowana wśród moich rozmów-
ców była kategoria wiekowa: 60 lat i więcej (13 badanych) oraz 57–59 lat (8 rozmów-
ców). Między 48. a 50. rokiem życia było 5 generałów, 4 w wieku pomiędzy 54 a 56 lat,  
4 w wieku 51–53 lata, zaś jeden należał do najmłodszej kategorii wiekowej 45–47 lat. 
Struktura wiekowa generalicji jest ściśle związana ze ścieżką kariery oficerów oraz okre-
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sem zajmowania danego stanowiska w myśl art. 37 pkt ustawy pragmatycznej, która sta-
nowi, że kadencja na służbowym stanowisku trwa od dwóch do trzech lat. Wyznaczenie 
oficera zawodowego na wyższe stanowisko jest uzależnione od występowania na nim 
wakatu oraz od co najmniej bardzo dobrej oceny w ostatniej opinii służbowej (art. 40). 
Ocena dobra może skutkować albo wyznaczeniem żołnierza po upływie kadencji na to 
samo bądź równorzędne stanowisko służbowe, a tym samym zablokowanie na najbliższe 
2–3 lata awansu. Ocena dostateczna z opinii może natomiast skutkować zwolnieniem 
żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Oczywiście i od tych zapisów zdarzają się wy-
jątki. W momencie prowadzenia badań własnych najmłodszym generałem w WP był ofi-
cer, który nominację na stopień generała brygady otrzymał w wieku 38 lat, po 19 latach 
stażu wojskowego.

Dominująca większość rozmówców miała za sobą staż zawodowy w wymiarze 30 lat 
i więcej (29 osób). Trzech badanych służyło w wojsku między od 24 do 26 lat i trzech od 
27 do 29 lat.

Największa liczba rozmówców (6) służyła w korpusie generalskim od siedmiu lat. 
Pięciu badanych otrzymało pierwszy stopień generalski 8 lat wcześniej, czterech – 6 lat 
temu, trzech – 9 lat temu i trzech – 5 lat temu, dwóch – 10 i 16 lat wcześniej. 

Najliczniej reprezentowana była grupa wiekowa 60 lat i więcej, zaś najmniej w wieku 
45–47 lat. W grupie wiekowej 60 lat i więcej (najliczniej reprezentowanej) znalazło się  
4 generałów brygady i 4 generałów dywizji, 3 generałów broni, 1 generał i 1 kontradmi-
rał. W grupie wiekowej 57–59 lat: 4 generałów brygady i 4 generałów dywizji. W prze-
dziale wiekowym 54–56 lat: 2 generałów brygady i 2 generałów dywizji. W grupie wieko-
wej 51–53 lata: również 2 generałów brygady i 2 generałów dywizji. Przedział wiekowy 
48–50 lat reprezentowało 3 generałów brygady i 2 generałów broni, natomiast przedział 
wiekowy najmłodszy (45–47) – 1 generał brygady.

Wśród moich rozmówców nie było żadnej kobiety. Obecnie, szczególnie w siłach 
zbrojnych państw NATO, możemy obserwować tendencję do umożliwiania żołnierkom 
dostępu do coraz większej liczby stanowisk w wojsku. Państwem, w którym służy naj-
więcej kobiet-generałów, są Stany Zjednoczone. W Polsce jedynie dwie kobiety w historii 
uzyskały stopień generała brygady, za swoją działalność w czasie II wojny światowej na 
polu bitwy, a później – na rzecz wojskowości. Pierwszą z nich była Maria Wittek (1899- 
-1997), która w czasie walki w Powstaniu Warszawskim w roku 1944 dosłużyła się stop-
nia pułkownika, zaś na stopień generała brygady została mianowana kilkadziesiąt lat 
później, 2 maja 1991 r., za prezydentury Lecha Wałęsy, w wieku 92 lat. Drugą kobietą-
-generałem była Elżbieta Zawacka (1909-2009). Nominację otrzymała z rąk prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, w roku 2006, mając 97 lat. Była między innymi kurierką Komen-
dy Głównej Armii Krajowej i jedyną kobietą wśród „Cichociemnych”. Aresztowana za 
późniejszą działalność antykomunistyczną została skazana na 10 lat więzienia, z którego 
została wypuszczona po 4 latach. Działała w ruchu „Solidarności”. Obie nominacje miały 
jednak wymiar symboliczny lub polityczny – kariery tych dwóch pań cechował zupełnie 
inny przebieg niż dzisiejszych kobiet-żołnierek, które chciałyby dostąpić do elity WP. 

Moim zdaniem brak kolejnej nominacji generalskiej dla kobiety wynika z kilku czyn-
ników, które można podzielić na obiektywne destymulatory karier (staż służby kobiet  
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w Wojsku Polskim, uwarunkowania biologiczne) i na subiektywne (stereotypy i dyskry-
minacja żołnierek przez kadrę wojskową) (Wolska-Liśkiewicz, 2015, s. 47-59).

Generałowie biorący udział w moich badaniach w znakomitej większości byli żonaci 
(26 osób), trzech powtórnie. Dwóch badanych było wdowcami, a jeden znajdował się  
z żoną w separacji. Jak stwierdził jeden z moich rozmówców: „(…) trzeba się temu pod-
dać, trzeba to lubić, trzeba to, delikatnie mówiąc, nawet i pokochać. To jest ta istota. Jak 
ktoś się w tym nie odnajdzie, to szybko ten mundur zdejmie. (…) założenie munduru  
i zdecydowanie się na taką karierę, bycie dowódcą, szefem, czy generałem to też wymaga 
poświęcenia” (W33). 

Wojsko to grupa dyspozycyjna, wymagająca od swoich członków pełnego poświęce-
nia się służbie państwu. Generałowie często nadmieniali, że bez wzajemnego zrozumie-
nia i poświęcenia ze strony rodziny nie doszliby tak daleko w karierze. Jedynie całkowite 
podporządkowanie się rodziny trybowi służby męża/ojca stwarza oficerowi odpowiednie 
warunki do rozwoju kariery w siłach zbrojnych. 

Najwięcej rozmówców pochodziło ze wsi (11 osób), z miasta do 20 tys. mieszkańców 
siedmiu badanych, tak samo jak z miasta zamieszkałego przez 20–50 tys. mieszkańców. 
Pięciu rozmówców urodziło się w mieście od 50 do 100 tys. mieszkańców, po dwóch  
w miastach między 200 a 500 tys. i powyżej 500 tys. mieszkańców, a jeden z miasta od  
100 do 200 tys. mieszkańców. Z kolei w chwili prowadzenia przeze mnie badań najwięcej 
rozmówców mieszkało w dużych aglomeracjach, liczących powyżej 500 tys. mieszkań-
ców (21 osób). Po pięć osób mieszkało na wsi i w miastach od 200 do 500 tys. mieszkań-
ców, dwóch rozmówców w mieście od 100 do 200 tys. mieszkańców, po jednym badanym 
w mieście do 20 tys. mieszkańców i od 20 do 50 tys. mieszkańców. Przedstawione wyniki 
pozwalają sądzić, że osoby pochodzące ze wsi lub z małych miasteczek właśnie w służ-
bie wojskowej widziały szansę na polepszenie swojej sytuacji życiowej poprzez awans 
społeczny. Jest to widoczne w świetle wyników badań dotyczących motywacji wyboru 
zawodu, które zostały przedstawione w poniższym podrozdziale. Z kolei obecne miej-
sce zamieszkania generalicji, czyli w większości duże aglomeracje, jest wynikiem miej-
sca pełnienia służby, głównie w strukturach dowodzenia WP, mających siedziby przede 
wszystkim w Warszawie. 

Motywy wyboru zawodu wojskowego

W czasie wyboru zawodu jednostki kierują się różnymi pobudkami – ta decyzja to 
suma wielu motywów. Do najpopularniejszych zaliczamy: prestiż zawodu, modę, tradycje 
rodzinne, osobiste pragnienia, zdrowy rozsądek (korzyści socjalne), powołanie(Sztum-
ski, 1999, s. 53-57). Sam moment orientowania się na daną profesję zazwyczaj zbiega się 
z uzyskaniem pełnoletniości i kończeniem szkół średnich. Generałowie pytani o moment 
podjęcia decyzji o związaniu swoich przyszłych losów z wojskiem w większości wskazy-
wali czas między 18. a 20. rokiem życia. Pojedynczy rozmówcy wskazali na wiek 6, 10 i 25 
lat. Kilku rozmówców nie podało konkretnego wieku, odpowiadając, że decyzja zapadła 
w młodości: „Podobno, kiedy miałem 6 lat, powiedziałem w domu, że będę marynarzem, 
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cokolwiek to mogło znaczyć w głowie malucha w podwrocławskiej wsi” (W29). Decyzje 
dotyczące podjęcia zawodu wojskowego w większości były więc z reguły podejmowane 
w momencie kończenia szkół średnich i rozpoczynania obowiązkowej służby wojskowej.

Według Magali S. Larson i Davida R. Segala występują cztery orientacje zawodo-
we (Larson, 1997; Segal, 1986, s. 351-37). Odnosząc je do kadry oficerskiej/generalskiej, 
otrzymujemy następującą typologię:

 – orientację „neutralną” – oficerowie niewykazujący ani nastawienia zawodowego, 
ani zajęciowego (obojętni);

 – orientację „zajęciową” – oficerów prezentujących wyłącznie cechy „zajęciowe” – 
kładących nacisk na czynniki instrumentalne związane z zawodem, takie jak 
pensja, warunki pracy, bezpieczeństwo zawodowe (zajęciowi);

 – orientację „zajęciowo-zawodową” – oficerowie o cechach zarówno „zawodowych”, 
jak i „zajęciowych” (pragmatyczni profesjonaliści); 

 – orientację „zawodową” – oficerowie, dla których walorem pracy w wojsku były 
cechy służby związane z etosem zawodu i rolą oficera – cenili kompetencje woj-
skowe, odpowiedzialność, służbę dla społeczeństwa, czerpali satysfakcję z wyko-
nywanego zawodu (radykalni profesjonaliści).

Moi rozmówcy reprezentowali trzy orientacje: zajęciową, zawodową i typ mieszany 
zajęciowo-zawodowy. Motywy mające wpływ na wybór zawodu przez rozmówców moż-
na podzielić na dwa główne typy: motywy promilitarne i motywy pozawojskowe. Do 
pierwszej grupy należy zaliczyć: zainteresowania wojskowe, specyfikę zawodu żołnierza, 
tradycje wojskowe występujące w rodzinie, patriotyzm. 

Badani podkreślali w swoich wypowiedziach, że od najmłodszych lat interesowali 
się wojskiem, co później przełożyło się na wybór tego zawodu i co wskazuje na orienta-
cję zawodową. U niektórych ta pasja przejawiała się jedynie w specyfice młodzieńczych 
zabaw, u innych wiązała z uczęszczaniem na zajęcia dodatkowe związane z militariami 
(np. sekcje strzeleckie, modelarskie) lub ogniskowała w ramach zainteresowań historią 
powszechną i historią oręża: „Ja tak jak i rówieśnicy chciałem być Jankiem z czterech 
pancernych lub Hansem Klosem. Kiedyś nauczycielka powiedziała na moje plany kpiąco, 
że »co to za zawód żołnierz«, a ja nim od zawsze chciałem być. Od małego mnie to inte-
resowało. W miasteczku działał LOK urządzający różnego typu zawody, miałem dobrego 
nauczyciela i jednocześnie wychowawcę z PO, który organizował dla nas sekcje strzelec-
kie, zawody – to wszystko wciągało człowieka” (W32). 

Na zainteresowania militarne jako powód wyboru zawodu żołnierza wskazała zde-
cydowana większość badanych: „Myślę, że jak w każdym młodym chłopaku gdzieś tam 
ta kwestia munduru i wojska tkwi, a kiedyś, jak były grupy wyjazdowe, które do szkół 
przyjeżdżały mówiły o możliwości naboru, czy w ogóle studiów wojskowych i była taka 
fajna ekipa, która w sposób dość ciekawy to wszystko mi przedstawiła oraz możliwości 
bycia w ogóle żołnierzem zawodowym” (W33). 

Realizacja młodzieńczych zainteresowań wojskiem w różnego typu grupach hobby-
stycznych rozwijała w respondentach te pasje, co w końcu przerodziło się w przejście do 
zawodowstwa. Ponad połowa rozmówców w wyborze zawodu kierowała się także specy-
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fiką środowiska wojskowego: „Wybrałem służbę w wojsku, bo jest w nim dobrze zorgani-
zowane środowisko – jasne zasady funkcjonowania” (W2). 

Badani cenili w wojsku zespołową pracę i jej dobrą organizację pod kątem dyscypli-
ny, wojskowego drylu, a także wybierali zawód żołnierza ze względu na częste zmienianie 
miejsca pracy, przez co mieli możliwość podróżowania po kraju. Dzięki służbie mogli za-
spokoić cechującą ich ciekawość świata: „Pociągał mnie ciekawy, dynamiczny tryb życia” 
(W21). Dla osób lubiących aktywny tryb życia częsta zmiana miejsca służby, nieodłączna 
od drogi awansów, nie była problemem. Wręcz przeciwnie – przy okazji pracy zarobko-
wej realizowali swoje inne zainteresowania.

Na zawodowe związanie się z wojskiem ze względu na patriotyzm wskazało kilku 
generałów. Zazwyczaj miłość do ojczyzny wynikała z wychowania, z wartości cenionych 
w domu rodzinnym, z obecnych w nim tradycji wojskowych. Nie było to jednak obliga-
toryjne: „Nie mam takiej osoby w rodzinie, jestem pierwszy. Co prawda, ojciec mój był 
partyzantem, a dziadek mój… Mam zdjęcie właśnie w mundurze austro-węgierskim, był 
szeregowym i trafił do niewoli rosyjskiej. Przesiedział tam, z tego co wiemy. do osiem-
nastego roku i jak koniec był I wojny światowej to go puścili… To tylko tyle tradycji 
rodzinnych” (W35).

Niektórzy rozmówcy, posiadający w rodzinie osoby z kadry dowódczej zarzekali się 
jednak, że nie miało to większego wpływu na ich służbę: „Wiele osób zarzucało mi, że 
dostałem się do wojska dzięki protekcji ojca. Tymczasem on był przeciwny mojej decyzji 
o pójściu do szkoły oficerskiej” (W24). Tradycje rodzinne miały wpływ na kształtowanie 
wzoru społecznego u przyszłego oficera, szczególnie gdy wojskowym był bliski członek 
rodziny. Tradycja wzmacniała etos wykonywanego zawodu wśród badanych, u których  
w rodzinie wspominano o losach żołnierskich dziadków, ojców, braci, synów lub dal-
szych krewnych.

Do drugiej głównej grupy motywów – pozawojskowych – w świetle narracji roz-
mówców należy przypisać: stabilizację zawodową i „przywileje” oferowane za służbę  
w wojsku, prestiż zawodu; ciekawość świata, którą praca w siłach zbrojnych pozwala 
zaspokoić; władza. Najwięcej moich rozmówców przejawiało jednak podejście pragma-
tyczne do wyboru zawodu, wskazujące na orientację zajęciową – w ich narracjach poja-
wiły się motywy związane z bezpieczeństwem socjalnym oferowanym za służbę: „Przy 
matce armii z głodu się nie zginie” (W34); „O związaniu losów zawodowych z wojskiem  
w moim przypadku zadecydował brak możliwości uzyskania mieszkania w cywilu” (W1); 
„Wojsko dawało stabilizację dochodów” (W6); „Moją motywacją była chęć wyrwania się 
z tego miasteczka, w którym niczego nie było, z tego środowiska. Moi koledzy często 
pokończyli w więzieniu lub się rozpili. Chciałem ukończenia studiów oficerskich, gdzie 
uczyli się kandydaci z biednych rodzin, robotniczych” (W32). 

Rozmówcy akcentowali w swoich wypowiedziach, że służba zapewniała im bezpie-
czeństwo materialne, socjalne, takie jak stałe, pewne uposażenie dające szansę na samo-
dzielne życie, zamiast pozostawania na utrzymaniu rodziców. Dodatkowo wojsko umoż-
liwiało zdobycie wykształcenia i dawało szansę na wyrwanie się z małych miasteczek,  
w których nie widzieli dla siebie przyszłości. Zawód wojskowy pojmowany był jako da-
jący podstawę egzystencji, co poniekąd wynikało z uwarunkowań osobowościowych ba-
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danych, jednak pierwotnie było rezultatem struktury społecznej. Służba oficerska była 
traktowana w Polsce jako sposób na awans społeczny, szczególnie dla osób ze wsi i ma-
łych miasteczek.

Należy również pamiętać o zjawisku komercjalizacji, a co za tym idzie deprofesjona-
lizacji zawodu wojskowego (Nuciari, 1994, s. 7-21), czyli zmianie orientacji zawodowej  
z pojmowanej w kategoriach zawodu (rozumianego w kategoriach ideowych, jak poświę-
cenie, etyka zawodowa czy zainteresowania) na rzecz cech zwykłego zajęcia, wykonywa-
nego w celach zarobkowych, w którym największą wartość ma wysokość pensji, warunki 
pracy i możliwość szybkiego awansu. W polskich siłach zbrojnych mimo należenia na-
szego systemu militarnego do najbardziej tradycyjnego(Caforio, 2000, s. 13-15), także 
występuje to zjawisko, na co wpływ miało również wstąpienie Polski do NATO.

Z kolei prestiż zawodu wojskowego i żołnierski etos były najważniejszym motywem 
podjęcia służby dla jednej trzeciej badanych: „Wybrałem ten zawód przez wzgląd na 
uznanie prymatu oficera w środowisku” (W8). 

Prestiż wynika z pełnionych przez oficerów funkcji dowódczych. Wysoka pozycja 
dowódcza z kolei wiąże się z posiadaniem władzy, na co jako na motyw wyboru zawo-
du wskazało kolejnych pięciu rozmówców. Często ta potrzeba dominacji i posiadania 
władzy cechowała rozmówców pochodzących z małych miasteczek, z których chcieli jak 
najszybciej wyprowadzić się, ukończyć wojskową szkołę, usamodzielnić i czerpać zy-
ski z kariery oficerskiej, która od zawsze cieszyła się dużym prestiżem. W przeszłości 
strategiczne i taktyczne aspekty walki, ich prostota pozwalała na dowodzenia osobom 
nie ze względu na umiejętności, a zajmowaną pozycję (władca, członkowie rycerskiego 
stanu). W miarę ewolucji techniki wojennej (XVIII–XIX w.) korpus oficerski zaczął się 
przeobrażać. Od czasu zakończenia II wojny światowej to już specjalistyczne kwalifika-
cje decydowały o zajmowanym w strukturach wojska stanowisku, a nie pochodzenie. To 
wszystko dało szanse awansu społecznego osobom z uboższych rodzin. 

Prywatne życie generałów

Na aktywność zawodową generalicji po odejściu z wojska wpływa autonomizacja 
prestiżu, który zdobyli w trakcie służby, co Charles Wright Mills opisywał następująco: 
„Wojskowi, którym powiodło się w karierze, bardzo często nabywają pewności siebie, 
którą następnie łatwo przenoszą z dziedziny wojskowej do sfery gospodarczej i politycz-
nej” (Mills, 1961, s. 262). Zaobserwowałam to także u moich rozmówców, którzy w więk-
szości po zakończeniu służby w WP podejmowali kolejną pracę. Ma na to wpływ między 
innymi autonomizacja prestiżu – duży prestiż zawodowy, uzyskany przez tych najwyż-
szych oficerów w trakcie lat służby, w przyszłości może się przełożyć na ich kolejny awans 
na znaczące stanowisko publiczne.

Rozmówcy będący w służbie czynnej na pytanie o dalszą aktywność zawodową po 
odejściu z WP w większości deklarowali chęć brania udziału ogólnie w życiu społecz-
nym. Niektórzy doprecyzowali, że chcieliby uczestniczyć w życiu towarzyskim, polityce 
i biznesie. Nieliczni planowali odpocząć od służby w wojsku, a niektórzy rozmówcy nie 
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mieli szczegółowo sprecyzowanych planów: „Widzę trzy możliwości … kapcie i emery-
tura … biznes, który mnie mocno kusił i mam wiele propozycji pracy … albo nauka … 
Trzeba jednak pamiętać, że jak się jest na stanowisku, jak się jest generałem, to ma się 
wiele propozycji. Potem ludzie zapominają” (W32). Badani byli świadomi tego, że po 
odejściu ze służby czynnej ich pozycja z biegiem czasu zacznie słabnąć, dlatego podejmu-
ją dalszą aktywność zawodową niemalże od razu po przejściu na emeryturę wojskową.

Najwięcej generałów mówiących o minusach odejścia ze służby czynnej stwierdzało, 
że będzie im brakowało wyzwań związanych z pełnieniem służby, ze specyfiką zawo-
du (dynamiki aktywności zawodowej, pełnionych funkcji oraz wpływu na rzeczywistość 
wojskową): „Brak codziennych wyzwań i przebywania we własnym środowisku, kontak-
tów z kolegami i dyskusji na tematy profesjonalne oraz przynależności do aktywnej grupy 
zawodowej” (W6); „Będzie mi brakowało możliwości latania na samolotach wojskowych, 
przyjemności przebywania w powietrzu” (W23). Inni swoje odejście ze służby zamierzają 
traktować jako nowy etap w życiu, który chcą poświęcić na realizację np. swoich pasji, 
na które nie mieli czasu w trakcie służby: „To, co osiągnąłem, w pełni mnie zadowala. Na 
emeryturze chcę mieć czas dla rodziny oraz własne przyjemności” (W12); „Jak odejdę, 
będę musiał traktować sprawę jako rozdział zamknięty i nie przeszkadzać młodszym” 
(W8). 

W wywiadach pojawiły się także głosy rozgoryczenia, dotyczące marnowania poten-
cjału generałów odchodzących na emeryturę, którzy ze względu na swoje doświadczenie 
mogliby przecież wykorzystać z korzyścią dla państwa, np. jako doradcy ds. militarnych: 
„Będzie mi brakowało braku możliwości wykorzystania swojego potencjału, wiedzy, 
doświadczenia, umiejętności pracy z ludźmi ze względu na braki systemu w Polsce. To 
po prostu, marnotrawstwo państwowych środków finansowych, jakie zostały zużyte, by 
mnie wykształcić i przygotować do służby dla państwa” (W10). 

Tymczasem według amerykańskich wyliczeń: „wykształcenie i przygotowanie gene-
rała zdolnego podejmować najważniejsze decyzje to kilka milionów dolarów, kilka razy 
więcej od kosztów szkolenia pilota bojowego” (Generałowie dojrzewają latami). Suma ta 
obejmuje kursy, szkolenia, praktyki, a w USA dodatkowo program CAPSTOWN, czyli 
cykl zagranicznych podróży, w czasie których generałowie poznają tajniki sztuki dowo-
dzenia.

Moim rozmówcy po odejściu ze służby cywilnej czuli się „odstawieni na boczny 
tor”, niepotrzebni mimo posiadanych kwalifikacji. Dodatkowo w momencie przejścia na 
emeryturę zmalał ich status materialny: „Sądzę, że dotyczy to większości odchodzących 
z WP w sile wieku – chodzi o kompletny brak zainteresowania administracji publicznej. 
Najlepiej byłoby, gdyby można zapomnieć o naszym istnieniu. Nie ma i nie tworzy się 
żadnego systemu, by wykorzystać ten potencjał w interesie publicznym” (W22).

Generałowie uważali tego typu działania za szkodliwe nie tylko dla nich samych, ale 
przede wszystkim dla interesu państwa. Byli również zdania, że jest to działanie niego-
spodarne – na ich wyszkolenie państwo przeznaczyło wysokie kwoty pieniędzy, które 
przez fakt odejścia generałów ze służby czynnej i niewykorzystywania ich doświadczenia 
poszły na marne.
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Jeśli chodzi o przejście generałów do rezerwy/w stan spoczynku, największą grupę 
wśród rozmówców stanowili oficerowie, którzy odeszli z wojska w okresie od sześciu do 
dziesięciu lat wstecz od momentu prowadzenia przeze mnie wywiadu, następnie ci, któ-
rzy odeszli ze służby czynnej mniej niż pięć lat temu. Pojedynczy rozmówcy odeszli zaś 
między jedenastoma a piętnastoma laty temu.

Jak podkreślał Stanisław Jarmoszko: „Nowoczesne, efektywne zarządzania kadrami 
wojskowymi wymaga aktualnej, rzetelnej wiedzy nie tylko o podstawowych parametrach 
socjologicznych tej społeczności, ale także o okolicznościach odchodzenia z zawodu” 
(Jarmoszko, 2001, s. 197). Dlatego też w moich badaniach chciałam dociec, jakie były 
główne przyczyny odchodzenia generałów z wojska. Generałowie będący w rezerwie lub 
w stanie spoczynku jako powody odejścia ze służby czynnej przede wszystkim wymie-
niali niemożność dojścia do porozumienia z przełożonymi w istotnych kwestiach zwią-
zanych z pełnioną służbą, politykę kadrową oraz wiek. Obecnie generałowie przechodzą 
w stan spoczynku w wieku 60 lat. Od 1 stycznia 2013 r. minimalny wiek emerytalny 
żołnierzy to 55 lat, zaś minimalny staż służby – 25 lat (do tej pory obowiązywało 15 lat), 
przy czym prawa do emerytury nabywa się, spełniając oba warunki.

Rozmówcy wskazali także na reformy w WP i zmiany opcji politycznej jako powody 
kończenia służby czynnej: „Między innymi odszedłem dlatego, że zaczęli rządzić w resor-
cie Sikorski, Szczygło. Obserwowałem, co się dzieje. Łamali zapisy ustawy. Nie chciałem 
pisać doniesień na zwierzchników. Osiem lat przed emeryturą, przed 60 rokiem życia 
zrezygnowałem. Nie dało się wtedy dłużej służyć. Za Szczygły zostałbym wyrzucony  
z dnia na dzień jak moi koledzy. Nie chciałem dać mu tej satysfakcji” (W34). 

Rozmówca nawiązywał do dużego odsetka odejść generałów w 2007 r., kiedy to mi-
nistrem obrony narodowej był Aleksander Szczygło – ze służby czynnej odeszło wtedy  
38 generałów. Jest to bardzo duża liczba, jeśli porównać z rokiem np. 2009, kiedy odeszło 
12 generałów. Warto jednak przytoczyć dane z 2008 r., kiedy służbę czynną zakończyło 23 
generałów, a w 2010 – 28 (http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/355425,mon-
nic-niezwyklego-w-odejsciu-generalow.htm). Ministrem obrony narodowej był wtedy 
Bogdan Klich.

Często powodem odejść było osiągnięcie tzw. pułapu stratyfikacyjnego – generało-
wie, którzy osiągnęli szczyt kariery w wojsku i nie mieli już możliwości awansu na bar-
dziej prestiżowe niż zajmowane dotąd stanowiska, rozpoczynali nową ścieżkę kariery już 
poza wojskiem.

Po odejściu z wojska prawie wszyscy rozmówcy byli aktywni zawodowo i ta tenden-
cja utrzymuje się do chwili obecnej. Część rozmówców kolejną pracę podjęła niemalże 
od razu, co wskazuje na wcześniejsze poszukiwanie nowego zatrudnienia przez gene-
rałów, którzy nie chcieli być odstawieni na boczny tor. Reszta generałów zatrudniła się  
w późniejszym okresie.

Najwięcej generałów po odejściu z wojska podjęło pracę w roli doradców (eksper-
tów) do spraw związanych z bezpieczeństwem militarnym. W chwili prowadzenia ba-
dań natomiast największa grupa rozmówców zatrudniła się w szkolnictwie cywilnym, 
zgodnie ze swoim wykształceniem (m.in. na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 
i „Bezpieczeństwo narodowe” oraz wykładając przedmioty związane z „Zarządzaniem 
kryzysowym” czy „Edukacją dla bezpieczeństwa”).
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Generałowie rezerwy lub w stanie spoczynku pytani o to, czego im najbardziej bra-
kuje mimo dalszej aktywności zawodowej, najczęściej wspominali o cechach związanych 
ze specyfiką pełnionej do niedawna służby, a których żaden obecny zawód im nie jest  
w stanie przywrócić: „Tylko jednego mi brakuje – możliwości wyjścia na morze z ze-
społem okrętów. Jako dowódca flotylli musiałem ograniczać swoje wyjścia na pokładzie 
okrętów tylko do ważnych ćwiczeń flotyllowych lub ćwiczeń MW, ale brakuje mi pewne-
go elementu właściwego marynarzom – «łapanie kolorytu i uroku morza», czyli czegoś 
co nadawało sens marynarskiej służbie” (W29). 

Rozmówcy podkreślali, jak wiele dla nich znaczyła służba wojskowa, której atmosfe-
ry najbardziej im brakuje po odejściu z wojska. Pojawiały się także odpowiedzi dotyczą-
ce zabezpieczenia socjalnego: „Brakuje mi możliwości służenia swoim doświadczeniem 
obecnemu systemowi wojskowemu. Obniżenia przez obecny system polityczny rangi 
oficera i generała w społeczeństwie. Zabranie emerytom wszystkich świadczeń, takich 
jak: zdrowotnych, wczasowo-wypoczynkowych i rewaloryzacji świadczeń emerytalnych 
w ramach wojska, a więc praw nabytych z chwilą wstąpienia do służby zawodowej – było 
100% emerytury po 35 latach służby i rewaloryzacja zgodna z podwyżkami w SZ RP” 
(W17). 

Niektórzy respondenci narzekali na znaczny spadek materialnego poziomu życia po 
przejściu do rezerwy: „Po odejściu z WP brakuje mi właściwego zabezpieczenia material-
nego. Wysokość emerytury zmusza do dalszej pracy. To deprymujące!” (W28).

Generałowie odchodzący na emeryturę otrzymują około 10 tys. złotych emerytu-
ry, przez rok normalną pensję, a do tego odprawy. Artykuł 94. tzw. ustawy pragmatycz-
nej stanowi, że zwolniony żołnierz po 10 latach służby otrzymuje odprawę w wysokości 
300% kwoty uposażenia zasadniczego (wraz z dodatkami o charakterze stałym). Kwota 
odprawy ulega zwiększeniu o 20% za każdy rok służby pełnionej ponad te 10 lat, jednak-
że nie może przekroczyć wysokości 600%. Generałowie mogą też korzystać z mecha-
nizmu rekonwersji, służącej przekwalifikowaniu zawodowemu żołnierzy zawodowych 
odchodzących z wojska (http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/rekonwersja-i/rekon-
wersja-kadr-w-latach-1989-2016-h2016-09-20/).Ze wszystkich żołnierzy korzystających 
w 2016 roku z rekonwersji oficerowie (382 osoby) stanowili 17% ogółu. Do najczęściej 
wybieranych w ramach rekonwersji kursów, szkoleń, kierunków kształcenia należały: 
kurs prawa jazdy, kursy językowe oraz studia. 

Hobby i zainteresowania osobiste generałów

Dyspozycyjność związana ze służbą wojskową skutkowała brakiem czasu na reali-
zowanie przez generalicję swoich pasji. Mogli się im poświęcić dopiero po odejściu ze 
służby czynnej.

Część moich badanych podkreślała, że po odejściu z wojska niczego im nie brakuje – 
czują się spełnieni i zadowoleni z obecnego życia: „Mnie nie było ciężko po odejściu do 
cywila. Człowiek jest świadomy, że lata upływają, że trzeba odejść. Wiem, że tak ma być. 
Wszyscy mi mówili, «a pamiętaj, będziesz tęsknił», a ja już piąty rok czekam na tę tęsk-
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notę i jakoś tej tęsknoty za mundurem nie mam. Z jakąś tam rzewną nutką się patrzy na 
te imprezy wojskowe, ale żebym gdzieś tam zabiegał, żeby … nie. Myślę, że trzeba sobie 
znaleźć miejsce w szyku, nie obrażać się na armię czy na cokolwiek, utrzymywać kontak-
ty. Jak zapraszają – iść, jak nie – to się nie pchać. Trzeba wiedzieć, że coś się skończyło  
i cieszyć się historią” (W23). 

Takich wypowiedzi udzielali głównie rozmówcy nadal prowadzący aktywny tryb 
życia. Niektórzy generałowie po odejściu ze służby czynnej kierują fundacjami lub za-
kładają stowarzyszenia. Jedną z pierwszych tego typu inicjatyw był utworzony przez ge-
nerała dywizji Bolesława Ducha Koleżeński Fundusz Wdów, Sierot i Inwalidów, mający 
pomagać żołnierzom i ich rodzinom(Kamiński, 2010, s. 278-282). Współczesnymi przy-
kładami takich przedsięwzięć są m.in.: Stowarzyszenie  Honorowych Podhalańczyków 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich; Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjal-
nych GROM, czy najbardziej znany Klub Generałów Wojska Polskiego.Klub ten powstał  
27 listopada 1996 r., z inicjatywy 15 generałów (Wolska-Liśkiewicz, 2015, s. 386-392). Od 
10 września 2007 r. do chwili obecnej prezesem jest gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Klub 
zrzesza polskich generałów w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną. 
W jego strukturach zrzeszeni są dowódcy każdego rodzaju sił zbrojnych, byli pracownicy 
Sztabu Generalnego, a także attaché wojskowi.

Główną siedzibą jest Warszawa, jednak Klub posiada także oddziały terenowe –  
w Bydgoszczy, Krakowie i we Wrocławiu. Filie KG mogą być zakładane na obszarze,  
w którym mieszka lub pracuje co najmniej pięciu generałów. Prezesem oddziału zamiej-
scowego w Bydgoszczy jest gen. dyw. Zbigniew Blechman, wrocławskiej filii przewodni-
czy gen dyw. Marian Mainda, zaś krakowskiej – gen. dyw. Zenon Bryk.

Klub liczy 79 członków generałów skupionych w czterech okręgach – warszawskim, 
bydgoskim, we wrocławskim i w krakowskim. Do Klubu należą generałowie w wieku od 
54 do 92 lat. 

Klub Generałów jest politycznie neutralnym stowarzyszeniem, którego celem jest 
promowanie, kontynuowanie i kultywowanie patriotycznych tradycji Wojska Polskiego 
oraz jest organizacją służącą władzom opiniami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa 
i obronności państwa. Klub to także forum nawiązywania i umacniania koleżeńskich 
więzi środowiska generalskiego, jego integracji i platforma realizacji różnych inicjatyw 
służących podtrzymywaniu i obronie prestiżu, autorytetu i honoru kadry oficerskiej. 
Klub ma także wymiar pomocniczy – stanowi wsparcie dla członków stowarzyszenia  
i ich rodzin, gdy znajdą się w trudnych sytuacjach losowych, zdrowotnych. Zajmuje się 
także organizacją pogrzebów kolegów generałów. Generałowie uczestniczą także w róż-
nych przedsięwzięciach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych.

Organizacja współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie opinio-
wania wniosków do różnego rodzaju aktów prawnych MON, np. dotyczących reformy 
szkolnictwa wojskowego, Narodowych Sił Rezerwowych czy „Regulaminu ogólnego Sił 
Zbrojnych RP”. Generałowie biorą udział w wielu branżowych i resortowych spotka-
niach dotyczących bezpieczeństwa i obronności państwa polskiego. Drugą płaszczyzną 
działalności elity polskiej wojskowości skupionej w Klubie jest promocja militarnych no-
winek technicznych i przemysłu obronnego, co generałowie czynią dzięki cyklicznym 
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wizytom w Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, w Międzynarodowych Pokazach 
Lotniczych Air Show w Radomiu, w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia 
w Zielonce, w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej Radwar,  
w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, w Zakładach Mechanicznych Bumar-Ła-
będy w Gliwicach, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Kolejnym obszarem działalności Klubu jest kultywowanie patriotycznych tradycji 
przez udział generałów w państwowych uroczystościach, np. składanie wieńców przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, czy na płytach, poświęconych żołnierzom poległym 
w czasie misji irackiej i afgańskiej. KG podtrzymuje więzi zawodowe z żołnierzami  
w służbie czynnej, czemu służą liczbę wyjazdy członków klubu do szkół wojskowych 
(np. do Akademii Obrony Narodowej czy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych) 
lub wybranych jednostek (np. do Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych ONZ  
w Kielcach). Klub ma wymiar także mniej oficjalny, a skierowany do wewnątrz grupy. 
Organizuje dla swych członków wyjazdy rekreacyjno-krajoznawcze, sprzyjające integra-
cji i zacieśnianiu więzi, a także zwiększa atrakcyjność działalności Klubu. Generałowie 
przygotowują także spotkania świąteczne dla członków i ich rodzin, dbają również o pa-
mięć zmarłych kolegów, odwiedzając w Święto Zmarłych ich groby.

Klub Generałów WP pełni dwie ważne funkcje, posługując się teorią Roberta Mer-
tona: jawnych procesów społecznych (jak zacieśnianie więzów między członkami sto-
warzyszenia) i ukrytych (dalsze poczucie przynależności do elity, mimo odsunięcia ich 
przez władze na boczny tor) (Berger, 2001, s. 45). Takie opinie przeważały u generałów, 
którzy większą część służby oficerskiej pełnili w PRL i którzy po konfrontacji własnych 
doświadczeń z realiami współczesnego wojska ery NATO doświadczyli efektu „podcię-
tych skrzydeł”.

Moi rozmówcy zrzeszeni byli nie tylko w Klubie Generałów, ale i w innych orga-
nizacjach. Kolejną ciekawą inicjatywą, będącą platformą aktywności moich badanych, 
jest Stowarzyszenie Honorowych Podhalańczyków 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
im. Gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza z siedzibą w Rzeszowie. Powstało ono  
15 kwietnia 2011 r. Założycielami byli (w porządku alfabetycznym): Tomasz Anisiewicz, 
Tadeusz Cebulak, Sławomir Chłopik, Fryderyk Czekaj, Kazimierz Gałka, Józef Gdański, 
Mieczysław Janowski, Józef jedynak, Zdzisław Kopczak, Roman Leśniak, Tadeusz Po-
krzywa, Zdzisław Siewierski, Marek Śliwiński, Marek Strączek, Henryk Szczęch, Włady-
sław Szopa, Jan Wojtyna. Prezesem jest gen. dyw. w spocz. Fryderyk Czekaj. Stowarzysze-
nie zrzesza osoby z tytułem „Honorowego Podhalańczyka”, nadawany przez 21. Brygadę 
Strzelców Podhalańskich. Tytuł otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla Brygady oraz 
zajmujące się krzewieniem tradycji wojsk górskich i podhalańskich. Do chwili obecnej 
tytuł ten został nadany 135 osobom – nie tylko żołnierzom, ale i członkom środowiska 
akademickiego, a także politykom. Stowarzyszenie zrzesza 75 osób posiadających ten ho-
norowy tytuł. Stowarzyszenie wspiera dowództwo 21. Brygady Strzelców Podhalańskich 
w opracowaniu jej historii dokumentującej działalność szkoleniową i bojową, a także 
dodatkowo zajmuje się „Prowadzeniem edukacji młodego pokolenia, opartej na wzor-
cach i etosie Podhalańczyków. Celem stowarzyszenia jest również gromadzenie pamiątek 
po żołnierzach i jednostkach formacji górskich zarówno obecnych, jak i stacjonujących 



272 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2018, vol. 12, nr 1

w minionych latach na Podkarpaciu” (W5). Stowarzyszenie wspiera także 21. Brygadę 
Strzelców Podhalańskich w organizacji szkoleń i spotkań ze środowiskiem kombatanc-
kim i młodzieżowym, jak i udziela pomocy rzeczowo-finansowej rodzinom poległych 
żołnierzy 21. BSP oraz rannym i poszkodowanym w konfliktach zbrojnych. 

Kolejną organizacją powstałą z inicjatywy generalskiej jest Fundacja Byłych Żołnie-
rzy Jednostek Specjalnych GROM. Została utworzona 13 sierpnia 1997 r. przez gen. bryg. 
Sławomira Petelickiego, gen. bryg. w spocz. Gromosława Czempińskiego, płk. Mieczysła-
wa Kurasa i ppłk. Jarosława Wasiaka przy pomocy gen. bryg. dr. Kazimierz Nalaskow-
skiego – dyrektora departamentu Prawnego MON.

Generałowie często narzekali, że w czasie służby brakowało im czasu na realizację 
swoich pasji. Dlatego po odejściu ze służby czynnej mogli wreszcie skupić się na swoim 
hobby. Formy spędzania wolnego czasu są przeróżne. Prócz wspomnianej aktywności  
w ramach wybranych organizacji, moi rozmówcy po odejściu z wojska nadrabiali zale-
głości w czytaniu książek związanych z ich zainteresowaniami, zajmowali się ogrodem, 
spędzali czas z rodziną i wnukami, a także np. uzupełniali braki w swoich zbiorach nu-
mizmatycznych. Cześć badanych aktywnie wypoczywa, uprawiając różnego typu spor-
ty, m.in. żeglując, grając w tenisa, pływając czy spacerując. Wielu wybierało kontakt  
z przyrodą – oddając się wędkowaniu albo polowaniu. Badani zajmujący się myślistwem 
podkreślali, że „nie chodzi o bezwzględne strzelanie do zwierząt, ale o sposobność ob-
cowania z naturą, przyrodą, jej urokami oraz o spędzanie czasu z przyjaciółmi, o całą 
filozofię myślistwa” (W17). Wśród myśliwych jest wielu oficerów, którzy przynależąc do 
kół łowieckich od wielu lat, nawiązali w nich przyjaźnie z biznesmenami czy politykami, 
co później często procentowało w karierach, a nawet nominacjach generalskich. Koła 
łowieckie są określane w wojskowych kręgach jako „kuźnie oficerskie”.

Niektórzy generałowie realizowali się naukowo lub ekspercko, prowadząc różne szko-
lenia. Kilku z nich pisało książki – naukowe lub poradniki, jak np. gen. dyw. rez. Roman 
Polko, współautor poradnika RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie 
dowodzenia, motywowania i zwyciężania.

Wśród moich rozmówców byli też pasjonaci wychodzący ze swoim hobby poza mury 
mieszkań, jak np. gen. bryg. rez. Tomasz Bąk, współzałożyciel rzeszowskiego Muzeum 
Techniki i Militariów. Muzeum działa na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.  
o muzeach oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami. Zajmuje się gromadzeniem, inwentaryzowaniem, katalogowaniem, przechowy-
waniem, renowacją i konserwacją zbiorów i zabytków oraz prowadzeniem działalności 
edukacyjnej i wydawniczej, a przede wszystkim udostępnianiem zbiorów i organizowa-
niem wystaw, imprez, uroczystości i rekonstrukcji historycznych (http://www.muzeum-
technikirzeszow.pl). Muzeum powstało na użyczonym w listopadzie 2010 r. decyzją Pre-
zydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca terenie byłego Zespołu Szkół Kolejowych 
w Rzeszowie, wraz ze znajdującymi się tam budynkami. Placówka ma w swoich zbio-
rach odrestaurowane zabytkowe samochody produkcji polskiej i francuskiej z lat 50. XX 
wieku (m.in. samochody marki Warszawa, Syrena, Citroen) oraz zabytkowe motocykle 
(m.in. Sokół, Junak i Jawa). Obecnie muzeum posiada 53 motocykle i 27 motorowerów. 
Znajduje się w nim największa w Polsce kolekcja motocykli MZ ES/1, popularnie nazy-
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wana „Jaskółką”. W obiekcie można również obejrzeć pierwszy motorower produkowany 
seryjnie w Polsce po wojnie – Ryś z 1958 r. 

W muzeum zwiedzający mogą również obejrzeć bogate zbiory sprzętu gospodar-
stwa domowego i RTV z połowy XX wieku, takie jak: radioodbiorniki gramofony, że-
lazka, pralki itp. W Muzeum nie mogło także zabraknąć zbiorów militariów – kolekcji 
sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz ryngrafów i wojskowych monet pamiątkowych, 
tzw. coinów, a także wystawy mundurów. Zbiory muzeum jego założyciel gromadził 
przez ponad 15 lat.

Podsumowanie

Prowadząc badania, zetknęłam się z bardzo zróżnicowaną, „swoistą” grupą zawodo-
wą, wewnętrznie podzieloną, której członkowie dzięki udzielonym wywiadom pozwo-
lili mi poznać swoje losy zawodowe. Tym sposobem mogłam stworzyć powyższy szkic 
portretu socjologicznego generalicji Wojska Polskiego po wstąpieniu Polski do NATO. 
Wszyscy moi badani byli mężczyznami. Średnia wieku rozmówców biorących udział  
w moich badaniach wyniosła 57 lat. Najczęstszym miejscem urodzenia była wieś lub 
małe miasteczko do 50 tys. mieszkańców, zaś w momencie przeprowadzania wywiadów 
najwięcej badanych zamieszkiwało w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców. 

Najczęstszymi powodami związania przez rozmówców swojego życia zawodowego  
z wojskiem było bezpieczeństwo socjalne oferowane za służbę oraz tzw. przywileje (m.in. 
trzynasta pensja, gratyfikacja urlopowa). Służba dawała im bezpieczeństwo socjalne  
i możliwość na lepszy start w życiu, zwłaszcza że większość z nich pochodziła z małych 
miejscowości, w których o dobry zawód było o wiele ciężej niż w dużych aglomeracjach. 
Kolejne motywy związane były z zainteresowaniami, niekiedy wynoszonymi z domu,  
w którym obecne były tradycje wojskowe. 

Jako powody przechodzenia do rezerwy rozmówcy wskazywali na poglądy odmien-
ne od przełożonych, politykę kadrową, a na trzecim miejscu – wiek, powiązany z polityką 
kadrową, która w narracjach generałów była często oceniana negatywnie.

Po odejściu z WP połowa rozmówców od razu podjęła nową pracę. Wskazuje to już 
na wcześniej czynione przez badanych przygotowania do pojęcia kolejnego zatrudnienia. 
Było to możliwe dzięki autonomizacji prestiżu zdobytego w czasie służby w WP i przy-
należności do elity wojskowej.

Najwięcej generałów zatrudniło się w wyższym szkolnictwie cywilnym i wojskowym, 
zgodnie z kierunkiem swojego wykształcenia oraz jako eksperci do spraw związanych  
z bezpieczeństwem militarnym. Moi rozmówcy będący jeszcze w służbie czynnej dekla-
rowali chęć brania udziału w życiu społecznym także po odejściu z wojska.

Generałów niebędących w służbie czynnej można było podzielić na tęskniących za 
wojskiem, za urokami służby żołnierskiej i na tych, którzy zamknęli tamten rozdział ży-
cia i rozpoczęli kolejny. Oczywiście, w gronie moich rozmówców znalazły się też osoby 
rozgoryczone odstawieniem ich przez wojsko i MON na boczny tor, chociaż mogłyby 
one nadal służyć ojczyźnie jako np. zespół doradców, wykorzystując swoje wieloletnie 
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doświadczenie. Należy domniemywać, że wielu rozmówców chciałoby nadal mieć wpływ 
na kształtowanie rzeczywistości, czego dostępują jedynie nieliczni, będąc np. doradcami 
prezydenta czy premiera. 

Moi rozmówcy w różny sposób spędzali wolny czas – uprawiając sport, realizując 
swoje pasji oraz działając w określonych organizacjach. Często to realizacja własnych 
zainteresowań (np. łowieckich, sportowych, jak gra w tenisa) przez oficerów umożliwiła 
im nawiązanie znajomości z przedstawicielami wojska, polityki czy Kościoła, co miało 
wpływ na późniejszą pomoc w karierze do stopnia generała. 
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