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Promocja na pierwszy stopień oficerski oraz odsłonięcie
popiersia patrona COS ABW –
gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
W dniu 26 września 2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie odbyła się uroczysta promocja funkcjonariuszy ABW na pierwszy stopień oficerski. Przystąpiło do niej 32 funkcjonariuszy ABW
– absolwentów szkolenia oficerskiego. Przed rozpoczęciem promocji prof. Krystyna
Rowecka-Trzebicka, bratanica gen. Stefana Roweckiego, odsłoniła Jego popiersie
w asyście szefa ABW gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka i prof. Andrzeja Kunerta,
sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pomnik został wykonany na
podstawie projektu Barbary i Marka Moderau, znakomitych rzeźbiarzy, autorów m.in.
pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
i koncepcji architektonicznej cmentarza oficerów polskich, ofiar zbrodni stalinowskich
w Bykowni na Ukrainie. Fundatorem monumentu jest Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
Ceremonia mianowania nowych oficerów odbyła się na wzór wojskowy. Aktu
promowania dokonał szef ABW, gen. bryg. Krzysztof Bondaryk. Szabla promocyjna –
szabla polska oficera kawalerii, wzór 1917, tzw. radziwiłłówka – została użyczona na tę
okazję przez Muzeum Wojska Polskiego. W wystąpieniu zamykającym ceremonię promocji szef ABW powiedział: Każdy z nowo mianowanych oficerów poczuł na ramieniu
symboliczny ciężar zobowiązania, jakie na siebie przyjął. Odwołanie do rytuału pasowania na rycerza to nie przypadkowy gest, ale wyraz istoty naszej służby. Nie nosimy
zbroi na co dzień, nie nosimy nawet mundurów, jednak każdy „rycerz” Rzeczpospolitej
ową rycerskość, szlachetność, godność powinien mieć w sobie. Podobno ta szabla
została znaleziona na polu walki. Należała do jakiegoś bezimiennego żołnierza, który
broniąc ojczyzny, zginął w bitwie warszawskiej 1920 r. Mam nadzieję, że nikt z tu
obecnych nie będzie musiał ponosić takiej ofiary, a nasza codzienna praca – ochrona
bezpieczeństwa Polski – będzie na tyle skuteczna, że nasze państwo już nigdy nie stanie
w obliczu zagrożenia godzącego w podstawy jego istnienia. To wasze zadanie.
Na zakończenie uroczystości szef ABW gen. bryg. Krzysztof Bondaryk wręczył
nagrody zwycięzcom pierwszej edycji zawodów strzeleckich służb specjalnych RP,
które odbyły się w dniach 25–26 września br. na terenie COS ABW. Szczególna nagroda
przypadła zwycięzcy w konkurencji indywidualnej „shot-off”, który został wyróżniony
statuetką gen. Stefana Roweckiego autorstwa znakomitej rzeźbiarki-medaliera – Anny
Wątróbskiej-Wdowiarskiej.
W uroczystości uczestniczył minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki
(nadzorujący służby specjalne), posłowie na Sejm RP, szefowie innych polskich służb
specjalnych oraz przedstawiciele licznych urzędów i instytucji. Gośćmi szczególnymi
byli członkowie rodziny Generała, Pani prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka i Filip
Chrzanowski, oraz weterani II wojny światowej, na czele z Prezesem Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Panem Stanisławem Oleksiakiem.
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Zdj. 1. Poczty sztandarowe: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kompanii
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu.

Zdj. 2. Odsłonięcie pomnika gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Od lewej:sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Andrzej Kunert oraz szef ABW
gen. bryg. Krzysztof Bondaryk. Kwiaty składa prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka (bratanica Generała).

IX.

WYDARZENIA

267

Zdj. 3. Od lewej: wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Tadeusz Filipkowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
prof. Andrzej Kunert, posłanka na Sejm RP Elżbieta Radziszewska, prezes Zarządu
Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Oleksiak,
prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka, szef ABW gen. bryg. Krzysztof Bondaryk.

Zdj. 4. Mianowanie funkcjonariuszy ABW na pierwszy stopień oficerski przez szefa Agencji
gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka.
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Zdj. 5. Przemówienie szefa ABW gen. bryg. Krzysztofa Bondaryka do mianowanych na
pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW oraz zebranych gości.

Zdj. 6. Popiersie patrona COS ABW gen. dyw. Stefana Roweckiego „GROTA”.

