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W speckomisji
O

specsluzbach

z BOGDANEM BORUSEWICZEM,
poslem UW, wiceprzewodniczacym
specjalnej komisji sledczej,
rozmawia ANDRZEJ

GELBERG

- W stanie wojennym I potem, w lalach osiemdziesiatych,
mial Pan, jako czlowiek podziemia solidarnosciowego, swoisty llkontakt" ze sluzbami specjalnymi. Byl Pan nie tylko przez
le sluzby tropiony, ale równiez mial w tych sluzbach swojego
inlormatora,
kpI. Adama Hodysza, pózniej za te wspólprace
wiezionego. Czyli sluzby specjalne nie byly dla Pana czyms
zupelnie nieznanym. Czy praca w komisji byla dla Pana
jakosciowo nowym doswiadczeniem?
- To jest rzeczywiscie
nowe doswiadczenie.
Praca w podziemiu
przydaje
sit; mysl~ o samodyscyplinie
czy kontrolowaniu
wypowiedzi.
Ale przydaja
sie takze moje studia
historyczne,
wiem jJk krytycznie
ocenic materialy
zródlowe.
Poza tym praca

w komisji

pracy sluzb specjalnych.
musialem zweryfikowac

daje bezposredni

wglad

w metody

Ciekawe dla mnie jest toJ ze po czesci
S\vój srosunek do sluzb specjalnych.
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Kiedys wszystkich
pracowników
tych sluzb trakrowalem
jednakowo - oglednie mówiac, z duzym dystansem.
Nic twierdze
rzecz jasna, ze w PRL sluzyli oni dobrej sprawie. Ale absolutnie
nie mozna powiedziec,
ze teraz sluza zlej sprawie.

- Czy komisja miala dostep do materialów, które niedawn<
ukazaly sie w tygodniku "Wprost"?
- Nie, do takich materialów nie mielismy dostepu. Ale trzeb:
J

pamietac, ze do publikacji prasO\\'ych nalezy podchodzic z duzyrr
dystansem.
Dzisiaj z róznych stron plyna matetialy do róznyd
gazet. Mysle, ze gdyby te materialy znajdowaly
sie tam, gdzi<
powinny, i byly wiarygodne, to zapewne mielibysmy do czynieni~
nie tylko z wnioskiem do prokuratury
w stosunku do Oleksego

- Byli esbecy pracujacy
dzis w UOP sa patriotami?
- Za malo znam to srodowisko,
bym mógl je osadzac. Ale
lviówie to na podsta\vie
oceny ludzi, którzy zlozyli wniose~
uwazam, ze ludzie, którzy po weryfikacji zostali w UOP, wola _
w sprawie premiera. Oni nie zatrzymaliby
sie w pól drogi.
sluzyc demokratycznemu
panstwu.
- Jak gleboko mogla siegac komisja w lajne materialy?
Czy do poziomu
- Absolutnie

w ogóle powinnismy

zapoznawac

nymi. Zdecydowalismy
wiedze. Ale dalej ~
postulowali
kryptonimów,
dostep

do

Wywiad tygodnia

agenlury?
tego nic chcielismy.

Dyskutowalismy,

sie z materialami

operacyj-

jednak to zrobic,
by miec
chociaz niektórzy
czlonkowie

taki krok nie
nazwisk niewiele
materialów,

zródel

czy
glebsza
komisji

posune1ismy
sie. Znajomosc
by nam dala. Mielismy pelny

i do

I to

swiadków.

musi

wystarczyc.
Trzeba pamietac)
ze gdyby komisje z zewnatrz
- nawet sejmowa - mialy dostep do naj\viekszych
tajników

rozmowa
z BOGDANEM BORUSEWICZEM
sluzb

specjalnych

-

sluzby

te w krótkim

przestac istniec.
- W ciagu paru tygodni dzialalnosci

czasie

moglyby

Waszej komisji naslapily

przerózne
przecieki, nie tylko do prasy. Pan i gen. Zacharski
stwierdziliscie,
ze dalsze lego typu przecieki moga spowodowac
zagrozenie zycia ludzi z tych sluzb. Wiem, ze nie ma Pan
sklonnosci do konfabulowania,
a i gen. Zacharski nie wyglada na
rozhisteryzowana

panienke.

O jakim zagrozeniu

mowa?

W speckomisji

O

- Tydzien temu nastapil silny nacisk opinii publicznej, czesci
mediów, a takze niektórych polityków zadajacych jawnosci obrad
komisji. Zapewne \\'i~kszosc ma czyste intencje - chodzi o poznanie prawdy - ale nie zdaje sobie sprawy, do czego taka jawnosc
moze prowadzic. Dlatego powiedzialem, ze tajne sluzby w naszym
panstwie, juz innym) przeciez demokratycznym)
sa potrzebne)
chocby po to, zebysmy nie byli bezbronni
na zewnatrz. Sluzby
ich weryfikacja.
To sa
zajmuja sie zdobywaniem
informacji
najbardziej
tajne procedury.
Dlatego ich ujawnienie
stwarza
mozliwosc dowolnej zewnetrznej
dezintonnacji.

i

- Czy nie ma w tym
wszedzie sa podobne.

przesady?

Procedury

zapewne

~ To jest jak z technologia.
Wszedzie produkuje
sie samochody) ale jedne sa lepSLe, a inne gorsze. Powtarzam:
ujawnienie procedur
pracy naszych tajnych sluzb skazaloby je na
paraliz. Obawiam sie, ze niektórzy ludzie, wysuwajacy postulat
jawnosci, tak naprawde
chca doprowadzic
do zlikwidowania
niewygodnych
swiadków. Taka mozliwosc istnieje.
Zacharski obawia sie o wlasne bezpieczenstwo.
-

Czy lakie zagrozenie
Z zewnatrz.

-

Parokrotnie

plyneloby

czlonkowie

I stad

gen.

z kraju czy z zewnalrz?

komisji

stwierdzali,

specjalne
nie przygotowaly
zadnej prowokacji.
sy w wystapieniu
telewizyjnym,
w którym
o swojej dymisji, podtrzymal
len zarzut.

ze slUZby

Premier Olekpoinformowal

- Premier Oleksy bardzo ostro wystepowal
z teza o prO\\'orosyjskich
w swoim
kacji sluzb specjalnych~
polskich

i

przemówieniu
czatku, kiedy

sejmowym
w grudniu ubieglego
roku. Na ponic nic bylo \viadomo,
i komisja jeszcze nie

dzialala, mogly to byc emocje - tak sadzilem. A przeciez trzeba
pamietac, ze w komisji jest czterech poslów z SLD i maja oni
taki sam jak inni czlonkowie
komisji dostep do materialów.
Wiec powtórzenie
przez premiera Oleksego przed ustapieniem
prowokacji
jest, moim zdaniem,
niezrozumiale.
zarzutów

°

Powiem

VI'iecej: bezpardonowy

atak na sluzby

specjalne,

na

ludzi, którzy takze - kiedy pojawily sie publicznie
ich nazwiska - znalezli sie pod olbrzymia
presja, jest niestosowny.
- Rozumiem, ze praca w komisji jest bardzo obciazajaca
psychicznie,
emocjonalnie
i intelektualnie.
Czy na tym elapie
pracy
lemal

komisji wyrobil
winy Oleksego?

juz Pan sobie

- Na takie pytanie nie odpowiem.
- A czy mozna bylo sobie wyrobic
-Tak.

jednoznaczna

opinie

na

specsluzbach

- Przy "sprawie Oleksego", premiera i jednego z liderów
SdRP, nastapil alak na sluzby specjalne.
Która ze slron na tym
"incydencie"
bardziej straci, bo to ze stracila Polska - jest
rzecza oczywisla?
- Logiczne wydawaloby
sie, ze powinna stracic formacja)
której jednym z liderów jest premier.
Ale badania tego nie
zarazem dramat.
potwierdzaja.
To jest prawdziwa
zagadka

i

Nie jestem w stanie tego zrozumiec.
Ale trzeba popatrzec na te
sprawe równiez z innej strony. Otóz, okazala sie, ze mamy
ins(yrucje,
które wczesniej
wydawaly
nam sie obce i zlcJ
a funkcjonuja
na tyle dobrze,
ze dzialalnosc
rosyjska
jest
skutecznie
kontrowana.
Malo tego - w sytuacji) kiedy nasze
sluzby zdobywaja
informacje
dotyczaca jednego z najwazniejszych ludzi w panstwie,

maja dosc determinacji

i odwagi)

zeby

podjac dzialanie.
- A moze byla to tylko zasluga
min. Milczanowskiego?
- Nic podobnego.
Bez wspomnianej
postawy oficerów UOP
- nic by nie ruszylo. Decyzja Waiesy i Milczanowskiego
by lo
z obawy o losy polityczne
sprawy - przekazanie
jej do
prokuratury.
Jednak, gdyby nie bylo takiej decyzji, sluzby te
zajmowalyby
sie dalej ta sprawa. Nie rozumiem jednak decyzji
lvlilczanowskiego
o odejsciu. Pownien zostac i oslaniac tych ludzi.
- Po lo, zeby go spolkal los Jasika?
~ To by spotkal. Bylby to jeszcze jeden element tej sprawy.
Nowy prezydent
musialby podjac taka decyzje - na wniosek
premiera Oleksego.
-Jaki,
Pana zdaniem, bedzie los generalów z UOP, którzy
zajmowali
sie "sprawa
Oleksego"?
Dymisja? Emerytura?
Odrzucam wariant dramatyczny, o którym mówil gen. Zacharski.
- To bedzie zalezalo od tego, kto w Polsce bedzie rzadzi!.
- Czy nie jest przereklamowany
profesjonalizm
naszych
sluzb specjalnych?
Obiegowa
opinia jesl taka, ze sa znakomi-

te.
- Gdy wchodzilem
do komiSJi,
Do 1\iilczanowskiego
tez odnosilem

bylem bardzo
sie z pewnym

Teraz) po paru tygodniach
pracy w komisji,
mam takze lepsze
zdanie, niz przedtem.

I

sceptyczny.
dystansem.

mam o nim l~psze
zdanie o sluzbach

specjalnych.
To jest jakies uwiarygodnienie
tych sluzb. Powtórze: mam wrazenie, ze dzisiejsi oficerO\vie UOP - pamietajac swoje doswiadczenia
z PRL ~ wala sluzyc panstwu
demokratycznemu.

jasny

poglad?
rozmawia
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I ANDRZEJ

GELBERG

