IX.

WYDARZENIA
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Justyna Kostarska-Seliga

Święto ABW

W tym roku oficjalne uroczystości z okazji święta Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, które przypada na 6 kwietnia, z powodu Wielkanocy odbyły się
12 kwietnia.
Obchody rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Kierownictwo Agencji złożyło wieńce w Kaplicy Katyńskiej oraz przy grobie
śp. biskupa Tadeusza Płoskiego. Następnie odbyła się msza święta, którą koncelebrowali biskup polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek i kapelan ABW ks. prałat
komandor dr hab. Leon Szot. W homilii biskup Guzdek podkreślił wartość, jaką stanowi
służba dla dobra ojczyzny w rozwoju osobistym każdego funkcjonariusza.
Dalsza część obchodów miała miejsce w siedzibie ABW w Warszawie.
Uroczystości zaszczycił swoją obecnością Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.
Prezydent wręczył Krzyże Wolności i Solidarności dawnym działaczom opozycji
antykomunistycznej, którzy obecnie pełnią służbę w Agencji. Ponadto jeden z oficerów
ABW otrzymał Medal za Ofiarność i Odwagę.
W swoim przemówieniu prezydent zauważył, że Trudno znaleźć jakiekolwiek
powiązanie tej daty [6 kwietnia] z symboliką narodową, z ważnymi wydarzeniami, jakiś
szczególny walor. Nie ma. To jest święto wymyślone, po to, aby zaznaczyć, że jest pewien
nowy początek, który dały ustawy dotyczące właśnie zasad funkcjonowania służb
w Polsce. […] ja tak to pamiętam, że nie ma żadnej szczególnej daty, wydarzenia, które
czyniłoby dzień służby dniem wyjątkowym przez znane ogółowi fakty z historii… I to
dobrze. Dobrze, bo przecież ta szczególna służba musi działać w sposób niespektakularny, niewidoczny. Musi mieć w sobie także gotowość służenia ojczyźnie, nie po to, aby
samemu pławić się w zasługach, w dumie, w chwale i pochwałach.
Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenia pucharu przechodniego
szefa ABW zwycięzcom turnieju grup realizacyjnych Agencji.
Uroczystości zakończyły się nadaniem Odznak Honorowych im. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” osobom zasłużonym na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego RP
i jej porządku konstytucyjnego.
Wśród gości, którzy wzięli udział w tegorocznych obchodach święta ABW
znaleźli się: minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, szef Kancelarii Prezydenta
Jacek Michałowski, prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka, Prezes Klubu Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Zygmunt Łabędzki, członkowie Komisji ds.
Służb Specjalnych, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przedstawiciele służb, m.in.: Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendy Głównej
Policji, Centralnego Biura Śledczego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
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Zdj. 1. Goście honorowi wraz z kierownictwem ABW. W pierwszym rzędzie od lewej:
zastępcy szefa ABW płk Paweł Białek i płk Jacek Mąka, biskup polowy dr Józef Guzdek,
szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, szef ABW gen. bryg. Krzysztof Bondaryk,
prezydent Bronisław Komorowski, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki.
W drugim rzędzie od prawej: ekspert Gabinetu Szefa ABW ppłk Marek Szczur-Sadowski
oraz zastępca dyrektora Gabinetu Szefa ABW por. Piotr Siczek.

Zdj. 2. Wręczenie pani prof. Krystynie Roweckiej-Trzebickiej Odznaki Honorowej
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obok
prof. Trzebickiej szef ABW gen. bryg. Krzysztof Bondaryk.

