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LAUDACJA 

na cześć generała dr. LESZKA SURAWSKIEGO  

z okazji nadania tytułu  

HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA MŁAWA 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

Panie Burmistrzu, 

Dostojni Goście. 

Drodzy Mieszkańcy Mławy, 

a w szczególności Szanowny Panie Generale, 

 

 

przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji z okazji nadania tytułu 

HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA MŁAWA byłemu pierwszemu żołnierzowi 

Rzeczypospolitej Polskiej Panu gen. dr. Leszkowi SURAWSKIEMU. 

Szanowni zebrani, spotykamy się tu, w centrum miasta, nieopodal mławskiego 

ratusza, gdzie po raz pierwszy podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej 

oraz Bitwy Mławskiej wszyscy mieszkańcy będą świadkami wykonania uchwały Rady 

Miasta Mława i wręczenia tak zaszczytnego tytułu  generałowi Leszkowi Surawskiemu.    

Pierwsze nasze spotkanie odbyło się w sztabie 1 Dywizji Zmechanizowanej  

w Legionowie podczas szkolenia, w którym jako porucznik dowódca dywizjonu artylerii 

uczestniczyłem, a prowadził je wówczas starszy oficer operacyjny kapitan Leszek 

Surawski. Do czasu kiedy służył w strukturach 1DZ spotykaliśmy się na wspólnych 

szkoleniach, treningach i ćwiczeniach poligonowych. Od 2008 roku spotykamy się  

na Rekonstrukcji Bitwy Mławskiej w których uczestniczymy od początku.  

Większość nas tu zgromadzonych ma zapewne skromną wiedzę na temat życia  

i przebiegu służby Pana Generała, godzi się więc przywołać fakty i osiągnięcia w służbie. 
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Generał Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 roku w Gołdapi.  

Służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 

Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ukończył ją w 1984 roku  

i został awansowany na stopień podporucznika.  

W latach 1984 – 1989 pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu, a przez 

kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym  

w Bartoszycach.  

W 1989 rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, która 

w następnym roku została przekształcona w Akademię Obrony Narodowej. Studia 

ukończył w 1992 roku i został przydzielony do Dowództwa 1 Warszawskiej Dywizji 

Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie na stanowisko oficera 

operacyjnego, a następnie starszego oficera operacyjnego. W latach 1994 – 1998 służył  

w 9 Brygadzie Zmechanizowanej w Siedlcach jako szef szkolenia – zastępca dowódcy oraz 

szef sztabu - zastępca dowódcy. 

W kwietniu 1998 roku objął obowiązki szefa wydziału – zastępcy szefa szkolenia 

w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji  

w 2001 roku został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego  

w Bydgoszczy, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania.   

Od maja 2002 roku do września 2005 roku był szefem Wydziału Operacyjnego  

G-3 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. 

W lipcu 2004 roku został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu 

Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na 

stanowisko zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe.  

Od sierpnia 2008 piastował stanowisko dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej 

im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego w Bartoszycach  

i 8 listopada został awansowany do stopnia generała brygady. Od czerwca 2010 roku 

do listopada 2011 roku pełnił obowiązki zastępcy Szefa Zarządu Planowania 

Operacyjnego P-3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 1 sierpnia 2012 roku został 

mianowany do stopnia generała dywizji, a 26 sierpnia objął dowodzenie 16 Pomorską 

Dywizją Zmechanizowaną im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, którą 

dowodził do 4 marca 2016 roku. 

W dniu 5 marca objął stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa 

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a w dniu 15 sierpnia zostaje mianowany na stopień 

generała broni. Stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych zajmował do 3 listopada 2016 roku, kiedy Minister Obrony 

Narodowej wyznaczył Generała na stanowisko I zastępcy Dowódcy Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych. 
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31 stycznia 2017 roku został mianowany na stanowisko szefa Sztabu Generalnego 

Wojska Polskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

z dniem 5 maja 2017 roku generał broni Leszek Surawski został wskazany jako osoba 

przewidziana do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych,  

więc głównodowodzącego armią w czasie wojny.  

22 lutego 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na wniosek 

Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka mianował generała broni Leszka 

Surawskiego na stopień generała. Akt mianowania odebrał z rąk prezydenta 1 marca 2018 

roku w trakcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  

Generał Leszek Surawski przez cały okres swojej służby podnosił swoje wykształcenie 

poza wcześniej wspominaną Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Zmechanizowanych  

im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Akademią Obrony Narodowej ukończył także: 

 Podyplomowe studia Służby Cywilnej Administracji Publicznej Zarządzanie 

Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na Wyższej 

Szkole Rolniczo -Pedagogicznej w Siedlcach; 

 Podyplomowe studia operacyjno – strategiczne w Akademii Obrony Narodowej  

w Warszawie; 

 Podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej  

w Warszawie. 

Generał uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych,  

w dyscyplinie – nauki o obronności, w specjalności – dowodzenie w Akademii Obrony 

Narodowej w Warszawie.  

W okresie pełnienia służby generał Surawski był wielokrotnie odznaczany  

i wyróżniany za swoje zasługi dla kraju, wojska, a także organizacji społecznych. Pozwolą 

Państwo, że wymiennie te najważniejsze, takie jak: 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; 

 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; 

 Brązowy Krzyż Zasługi; 

 Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; 

 Gwiazda Iraku; 

 Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; 

 Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”; 

 Odznaka „Za zasługi dla ZKRPiBWP”; 

 Medal Pamiątkowy Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Iraku 

 Honorowa Odznaka Organizacyjna „Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP”; 

 Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki; 

 Medal „Pro Patria”. 

Wszystkich nie jestem w stanie wymienić, bo zajęło by to wiele czasu,  

a i nie znam wszystkich medali, odznaczeń i wyróżnień, które Generał otrzymał. 
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Panie Generale, drogi Leszku, 

od lat jesteś przyjacielem Mławy, a od 2008 roku, czyli od pierwszej Rekonstrukcji 

Bitwy pod Mławą wraz z podległymi Ci żołnierzami wspierałeś i zabezpieczałeś 

organizację  obchodów wybuchu II wojny światowej, Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą  

i czciłeś pamięć  żołnierzy, obrońców naszego miasta z września 1939 roku.  To dzięki 

takim ludziom jak Ty, Mława jest miastem znanym nie tylko w całej Polsce, ale i Europie 

i jest jednym z trzech miast po Warszawie i Krakowie odznaczonym odznaką honorową 

i medalem pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.  

Żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma też jedno niezbywalne prawo. Ma prawo być 

dobrze dowodzonym. Żołnierze którymi dowodziłeś mieli to szczęście, że byli dobrze 

dowodzeni, ale też, że mieli takiego dowódcę jak TY, który nie tylko podejmował decyzje 

i wydawał rozkazy, ale potrafił wziąć za nie odpowiedzialność. 

Kończąc, pragnę podkreślić, że było dla mnie zaszczytem, że mogłem zaprezentować 

Państwu sylwetkę pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej Pana gen. dr. Leszka 

Surawskiego.  

Panie Generale uważam, że w pełni zasłużył Pan na zaszczytny tytuł Honorowego 

Obywatela Miasta Mława i wierzę, że Mława zostanie dla Pana Generała małą ojczyzną.   

 

 

Mława, 24.08.2018 r.                                        ppłk rez. mgr inż. Dariusz KOSAKOWSKI 

 

  

 


