
Generał dywiz ji doktor 

Jarosław Gromadziński
 Generał dywizji doktor Jarosław Gromadziński urodził się w 1971 roku w Górze. Jest absolwentem 

Liceum Renowacji Zabytków w Brzegu. Kolejnym etapem w jego edukacji były studia w Wyższej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera oraz został mianowany 
na stopień podporucznika.

 Już jako młody chłopak wykazywał wiele zainteresowań i uzdolnień. W wolnym czasie bardzo lubił 
uprawiać sport w szczególności piłkę siatkową oraz pływanie. Ciekawostką jest fakt, że Pan Gromadziński 
do dzisiaj regularnie pływa, co pozwala mu utrzymywać bardzo dobrą kondycję fizyczną. 

 Droga zawodowa Naszego Laureata nie była złożona. W latach 1994-2000 pełnił służbę w 14 Brygadzie 
Zmechanizowanej w Elblągu. Początkowo w latach 1994-1995 pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, 
następnie w 1995 roku został dowódcą kompanii, którą dowodził przez okres trzech lat. W 1997  roku 
został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 14 Brygady Zmechanizowanej. Ostatnim stanowiskiem 
jakie piastował w 14 Brygadzie Zmechanizowanej w latach 1999-2000 było stanowisko dowódcy batalionu. 
Każde ze wspomnianych wyżej stanowisk ukształtowały go jako żołnierza. Te  doświadczenia okazały się 
bardzo przydatne na kolejnych stanowiskach służbowych.

 Następnym etapem w zawodowej służbie zgodnie z decyzją przełożonych było stanowisko 
Specjalisty, w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P-5, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
w Warszawie w latach 2002-2004 . W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Oddziale 
Planowania Celów Sił Zbrojnych w Zarządzie Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych, Generalnego Zarządu 
Planowania Strategicznego P-5, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gdzie odpowiadał za opracowanie 
projektów dokumentów doktrynalnych określających cele i zadania systemu bezpieczeństwa narodowego, 
dodatkowo odpowiadał także za opracowywanie projektów dokumentów określających kierunki i cele 
rozwoju Sił Zbrojnych.

Na zakończenie służby w Warszawie otrzymał decyzję o tym, że zostanie dowódcą batalionu 
w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Służbę na stanowisku dowódcy batalionu pełnił przez okres trzech lat. 

W latach 2007-2008 został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 9 Brygady Kawalerii Pancernej.  
Po zakończeniu służby w Braniewie, generał Gromadziński powrócił do Elbląga, gdzie pełnił służbę 
w latach 2008-2011 na stanowisku szefa wydziału G-3, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Podczas 
tej służby w latach 2010-2011, ukończył elitarną uczelnię NATO Defense College w Rzymie. Ponadto 
w  latach 2011-2014 zajmował stanowisko Szefa Oddziału Analiz i Użycia Wojsk Lądowych w Zarządzie 
Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu Podyplomowych 
Studiów Polityki Obronnej, pełnił służbę na stanowisku głównego specjalisty w Zarządzie Planowania 



Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia (P3/P7) Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Dodatkowo 
w 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie na kierunku zarządzania kryzysowego, które ukończył 
w  2016   roku. Z dniem 2 maja 2016 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na 
stanowisko Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 29 listopada 2016 roku to kolejna ważna 
data w życiorysie zawodowym Pana Generała Gromadzińskiego. Tego bowiem dnia został mianowany na 
stopień generała brygady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Podczas służby w 15 Brygadzie Zmechanizowanej jako pierwszy Polak dowodził Natowską 
batalionową grupą bojową będącej w strukturach jednostki. W skład tej grupy bojowej wchodziły wojska 
amerykańskie, brytyjskie, chorwackie i rumuńskie. 24 marca 2017 roku uhonorowany został nagrodą 
miesięcznika Polska Zbrojna „Buzdygany” za 2016 rok „za przekłuwanie szkoleniowego rzemiosła 
w sztukę budowania żołnierza przyszłości”. Ponadto w latach 2004-2009 pełnił także służbę w ramach 
Polskich Kontyngentów Wojskowych. Uczestniczył w III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
Irak (2004/2005) pełniąc obowiązki w Grupie Dowódcy w strukturach Wielonarodowej Dywizji Centrum-
Południe. W 2007 roku dowodził XXVII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego Syria. Na przełomie 
2008 i 2009 roku brał udział w Misji Szkoleniowej NATO w Iraku, gdzie zajmował stanowisko szefa zespołu 
doradców wojskowych (TESC) przy rządzie irackim.

 Z dniem 1 sierpnia 2018 roku został wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko 
zastępcy dowódcy – szefa sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie, w dniu 17 września 2018 roku został 
wyznaczony na dowódcę nowo formowanej 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. W dniu 7 listopada 2018 
został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka na stopień generała dywizji. Akt mianowania odebrał 10 listopada 2018 roku.

 W dniu 26 września 2019 r. wyróżniony został nagrodą „Bursztyn Polskiej Gospodarki”. Wyróżnienie 
otrzymał „za konsekwentne formowanie nowego związku taktycznego w ramach Programu Rozwoju 
Sił Zbrojnych, a tym samym wzmocnienie potencjału obronnego Polski na wschód od Wisły”. Nagroda 
przyznana została w ramach V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019, którego temat 
przewodni brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

 Uchwałą Rady Gminy Adamów nr XI/88/19 z dnia 23 sierpnia 2019 r., na wniosek Wójta Gminy 
Adamów, został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Adamów „w uznaniu zasług 
w  propagowaniu pozytywnego wizerunku gminy Adamów”. Wyróżnienie zostało nadane w Muzeum 
Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, 8 listopada 2019 r.

 Pan Generał Gromadziński jest autorem kilkunastu artykułów z obszaru budowy zdolności Sił 
Zbrojnych do rażenia, przetrwania i ochrony wojsk oraz sojuszniczego zarządzania kryzysowego. 
W  ostatnich latach zajmował się również problematyką koncepcji połączonego wsparcia ogniowego Sił 
Zbrojnych, wynikiem czego opublikował kilka artykułów z tej tematyki.

 Pan Generał Gromadziński podejmuje działania, które służą popularyzacji wojska w szkołach. 
Czyni to również za pośrednictwem publikacji. Dzięki Panu Generałowi Gromadzińskiemu znakomite 
przygotowanie do roli dowódczej uzyskują podchorążowie uczelni wojskowych.

 Od początku pobytu w 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach dał się poznać jako osoba otwarta 
i  zaangażowana w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Jako Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej 
cieszy się dużym zaufaniem i szacunkiem podwładnych jak i również przełożonych.

 Wyrazem uznania dla Pana Generała Gromadzińskiego jest otrzymanie wielu odznaczeń 
za  zasługi  dla Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich najważniejszym jest Brązowy Krzyż Zasługi,  
który otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2004 roku. Ważnym obszarem działalności Pana Generała 
Gromadzińskiego jest współpraca z władzami samorządowymi miasta oraz lokalnymi służbami 
mundurowymi.


