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Sztandar Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
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Obchody 20-tej rocznicy utworzenia cywilnych służb
specjalnych w demokratycznej Polsce
6 kwietnia 2010 roku przypadła 20. rocznica uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa (UOP). Powołanie nowej cywilnej służby specjalnej, w miejsce peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa, zostało uczczone zorganizowaniem uroczystości upamiętniających to wydarzenie. Organizatorem
obchodów święta była Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), służba utworzona w 2002 r. po rozwiązaniu UOP. Z tej okazji m.in. została wydany znaczek Poczty
Polskiej i okazjonalna koperta. Jest to kolejna edycja w 20 – letniej historii służb specjalnych po 1989 r.

Obchody 20-lecia cywilnych służb specjalnych w demokratycznej Polsce zainaugurowali zapaleniem znicza i złożeniem kwiatów w Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie Szef ABW, płk Krzysztof Bondaryk i Sekretarz
Kolegium ds. Służb Specjalnych, minister Jacek Cichocki.
Następnie w Katedrze została odprawiona msza święta, którą koncelebrowali
m.in. biskup polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski i rektor Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. W eucharystii
uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, reprezentanci i poczty sztandarowe
służb mundurowych, dotychczasowi szefowie UOP i ABW, przedstawiciele środowisk
kombatanckich oraz funkcjonariusze i obecne kierownictwo Agencji. Nabożeństwo poprzedził kapelan ABW ks. prałat komandor dr Leon Szot, cytując słowa papieża Jana
Pawła II: […] proszę was byście z zaangażowaniem czynili słowo „służyć” mottem waszego życia […].
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Fot. 1. Szef ABW, płk Krzysztof Bondaryk i Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych, minister Jacek Cichocki w Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego.

Msza w 20. rocznicę utworzenia cywilnych służb specjalnych była również okazją do nadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nowego symbolu tożsamości
– sztandaru z wyhaftowanym godłem Polski i emblematem ABW, oraz słowami: Bóg,
Honor, Ojczyzna.
Bp. T. Płoski poświecił sztandar, a jego symbolicznego wręczenia dokonał prezes
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Czesław Cywiński. W imieniu
Agencji sztandar odebrał Szef ABW, który po zaprezentowaniu wszystkim uczestnikom uroczystości został przekazany pocztowi sztandarowemu.
Płk Krzysztof Bondaryk przekazał na ręce bp. T. Płoskiego godło ABW jako wotum dziękczynne. Kończąc tę część uroczystości Szef Agencji oświadczył: Dwadzieścia lat temu, 6 kwietnia 1990 r. Sejm przyjął ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa.
To również 20 lat temu , 6 kwietnia 1990r. Sejm przyjął ustawę przywracającą Święto
Konstytucji 3 maja. W tym dniu więc z jednej strony powołano do życia nową służbę
demokratycznego , niepodległego państwa , z drugiej przywrócono historyczny symbol jego suwerenności. Jesteśmy dumni z faktu, że przyszło nam żyć i pracować dla
niepodległego kraju, strzec jego bezpieczeństwa wewnętrznego i ładu konstytucyjnego.
Od dziś naszej służbie będzie towarzyszył sztandar, symbol naszej tożsamości, szacunku dla tradycji i wierności zasadom. Sztandar przejęliśmy z godnych rąk, z rąk żołnierzy Armii Krajowej. Mogę zapewnić Was, że traﬁł on w godne ręce, ręce funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy są kolejną zmianą w długiej
sztafecie pokoleń, dla których Polska jest dobrem najwyższym.
Zgromadzeni w Katedrze wysłuchali homilii bp. T. Płoskiego, podczas której powiedział m.in. […] Łączymy się dziś w radości z funkcjonariuszami i pracownikami
ABW, dla których data 6 kwietnia 2010 roku zostanie zapisana jako wielkie wydarzenie w dziejach Agencji, gdyż poświęcenie i wręczenie sztandaru ma dla każdej formacji olbrzymie znaczenie […] Po grecku „sztandar” znaczy „hegemonia”. Chodzi tu
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o konieczne władztwo czterech zasad, które będą określać tych wszystkich, którzy będą
gromadzić się pod tym sztandarem. Te cztery zasady to: Bóg, Honor, Ojczyzna i Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwracając się wprost do funkcjonariuszy ABW zauważył, że w zmaterializowanym świecie bez idei to działalność ABW […] chroni Polskę
i jej ducha. […] To Wy funkcjonariusze i pracownicy ABW stoicie na straży uczciwości,
to Wy współbudujecie z poświęceniem kraj ojczysty. W szczególnych sytuacjach Ojczyzna domaga się nawet oﬁary z życia. Ale w normalnych warunkach domaga się od nas
przede wszystkim uczciwości, rzetelności, sprawiedliwości…

Fot. 2. Szef ABW, płk Krzysztof Bondaryk podczas przekazania wotum
bp. Tadeuszowi Płoskiemu

Fot. 3. Poczet sztandarowy ABW w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
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Fot. 4. Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski podczas homilii.

Spośród zaproszonych gości, w cztery dni po wypowiedzeniu tych słów, w katastroﬁe pod Smoleńskiem zginęli: biskup polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz
Płoski, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP ks. Jan Osiński, rektor Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Kazimierz Gilarski oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ppłk Czesław Cywiński.
Podczas uroczystych obchodów 20-lecia służb specjalnych w siedzibie ABW
w Warszawie wręczono wieloletnim funkcjonariuszom UOP i ABW pamiątkowe medale wybite specjalnie na to święto.

Fot. 5. Pamiątkowy medal wybity z okazji 20-lecia służb specjalnych.
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Nawiązując do wartości umieszczonych na sztandarze Szef ABW zwrócił się
do zebranych słowami odnoszącymi się do codziennej służby: Funkcjonariusze powinni cenić honor i Ojczyznę i mieć Boga w sercu.
Obecny na uroczystościach pierwszy szef Urzędu Ochrony Państwa, senator
Krzysztof Kozłowski, przypomniał szczególną rolę tych, którzy współtworzyli z nim
pierwszą niekomunistyczną służbę specjalną: Z ogromną wdzięcznością myślę o tych,
którzy w roku 1990 przyszli do służby, którym starczyło odwagi i wyobraźni, którzy byli
wyjątkiem a nie regułą, którzy nie ulękli się pobrudzenia rąk. Ogromna część społeczeństwa była niechętna temu gmachowi i przemianom, które się tu dokonały. Podkreślił jednak, że w ciągu tych dwudziestu lat słyszał także słowa, że wszystko było robione nie tak, że trzeba było rozliczać, zabezpieczać archiwa.
Jest jednak przekonany, że przemiany, które dokonały się w latach dziewięćdziesiątych w Polsce i w służbach, były niezbędne. Mieliśmy po swojej stronie premiera,
który ufał oraz zespół ludzi, którzy także sobie wzajemnie ufali. Możemy być dumni…
Możecie być dumni, że przyłożyliście rękę do czegoś niebywałego. Bowiem rzadko zdarza się w historii, że można brać udział w transformacji państwa. Dziękuję Wam za to,
że byliście i że jesteście – dodał Kozłowski. Ponadto stwierdził, że gdyby ktoś zapytał
go, czy warto było, bez wahania odpowiedziałby: Tak trzeba było.
Podczas uroczystości goście podkreślali znaczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa państwa. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej płk Czesław Cywiński podkreślił, że mimo, iż Polska jest w Unii
Europejskiej i NATO, to nie oznacza, że jest wolna od wszelkich zagrożeń. Dziękując
tym wszystkim, którzy włożyli ogromną pracę w tworzenie służb i tym, którzy służą
w nich nadal, zaapelował: Pamiętajcie! Polska na Was liczy.
Pracę funkcjonariuszy docenił również Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który mimo nieobecności na uroczystości przysłał list, w którym podkreślił jak
ważni są ci, którzy chronili i chronią Polskę. Waga i znaczenie Państwa pracy jest doceniana szczególnie teraz w dobie globalizacji i zagrożeń teleinformatycznych.
Na obchody 20-lecia służb specjalnych został zaproszony również Andrzej Milczanowski, który z powodów osobistych nie mógł w nich wziąć udziału. W przysłanym
na ręce Szefa Agencji liście złożył życzenia funkcjonariuszom ABW oraz tym, z którymi miał „honor pełnić służbę”.
W swoim wystąpieniu w trakcie rocznicowego spotkania pierwszy niekomunistyczny premier RP Tadeusz Mazowiecki zaakcentował, jak ważne jest umacnianie
w społeczeństwie świadomości roli państwa i roli ABW. Życzył funkcjonariuszom,
by ich działaniom towarzyszyło większe zrozumienie ich pracy. Takie rocznice są ważne, gdyż pozwalają przywrócić satysfakcję z własnych dokonań – dodał.
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Fot. 6. Szef ABW płk Krzysztof Bondaryk przemawiający podczas uroczystości
w siedzibie ABW w Warszawie (w tle były doradca Sejmowej Komisji ds.
Służb Specjalnych Michał Stręk, była minister w kancelarii Prezydenta RP
Małgorzata Bochenek oraz gen. Zbigniew Nowek).

Fot. 7. Senator Krzysztof Kozłowski przemawiający podczas uroczystości w siedzibie
ABW w Warszawie.
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Fot. 8. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej płk Czesław Cywiński
przemawiający podczas uroczystości w siedzibie ABW w Warszawie.

Fot. 9. Szef ABW płk Krzysztof Bondaryk w rozmowie z Tadeuszem Mazowieckim.

183

184

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 2/10

Fot. 10. Pamiątkowe zdjęcie byłego i obecnego kierownictwa UOP i ABW.

