Franciszek Gągor
Uczniem naszej szkoły, który zrobił największą karierę, jest niewątpliwie Franciszek
Gągor. Do uzyskania najwyŜszego stanowiska wojskowego w Polsce przyczyniły się, oprócz
nieprzeciętnych zdolności, niezwykła wręcz pracowitość i odpowiedzialność. Dla wielu
uczniów z naszej szkoły jego osiągnięcia mogą stanowić dowód na to, Ŝe wytrwałością i
pracą moŜna osiągnąć bardzo wiele.
Generał Franciszek Gągor urodził się w roku 1951.
W 1973 roku ukończył WyŜszą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we
Wrocławiu. Jest takŜe absolwentem filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu i doktorem nauk wojskowych (1998). Ukończył równieŜ Podyplomowe Studia
Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (2001-2002).
Podczas długoletniej kariery wojskowej pełnił słuŜbę na wielu odpowiedzialnych
stanowiskach:
- W latach 1973-1978 był dowódcą plutonu i kompanii, a w latach 1978-1988 pracował
jako wykładowca w WyŜszej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we
Wrocławiu.
- Od roku 1992 był szefem Oddziału Misji Pokojowych Sztabu Generalnego WP,
potem, w latach 1994-1996 - szefem Oddziału Misji Pokojowych w Zarządzie
Wojskowych Spraw Zagranicznych, a następnie, w latach 1996-1999, dyrektorem
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.
- W okresie 1999-2002 pełnił funkcję szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego Sztabu
Generalnego WP.
- Od stycznia 2004 był polskim przedstawicielem wojskowym przy Komitetach
Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Posiada bardzo duŜe doświadczenie zdobyte
podczas operacji kryzysowych.
- W latach 1976-1977 był starszym oficerem operacyjnym podczas misji UNEF II
(United Nations Emergency Force) w Egipcie.
- W roku 1985 objął stanowisko szefa pionu operacyjnego Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w UNDOF (United Nations Disengeagemt Observer Force), w Syrii i
Izraelu, a w roku 1989 - zastępcy szefa logistyki operacji UNDOF. W czasie operacji
wojskowej w Zatoce (1991) pełnił funkcję zastępcy dowódcy polskiego kontyngentu
w siłach międzynarodowych, a w roku 1992 powierzono mu stanowisko zastępcy
dowódcy sektora w misji UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Obserwation
Mission) w Kuwejcie.
- Jako pierwszy Polak w roku 2003 wygrał konkurs na stanowisko dowódcy misji ONZ
UNIKOM.
- Był równieŜ dowódcą misji UNDOF na Wzgórzach Golan w latach 2003- 2004.
- Wielokrotnie reprezentował resort obrony RP w międzynarodowych rokowaniach
dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia i środków budowy zaufania.
Postanowieniem prezydenta RP z 27.02.br. wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu
Generalnego WP i mianowany na stopień generała broni.
śonaty, ma dwoje dzieci. Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język rosyjski i
francuski1.
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