WYDANIE SPECJALNE
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Krzysztof Bondaryk

Pro publico bono
Przekazuję do Państwa rąk kolejne wydanie specjalne „Przeglądu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego”. Podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy obchodziliśmy dwudziestolecie służb specjalnych suwerennej RP, tak i tym razem okazja jest szczególna. Dnia
18 sierpnia 2011 roku 80 lat ukończył bowiem Krzysztof Kozłowski, Ojciec Założyciel
i pierwszy Szef Urzędu Ochrony Państwa. Człowiek ze wszech miar nietuzinkowy.
Jego życiorys, nie tylko ze względów, o których wspomniałem wyżej, jest świadectwem niezłomnej, patriotycznej postawy i służby Państwu.
Służby specjalne mają szczególny tytuł, by czcić okrągłą rocznicę urodzin Szefa,
Ministra i Senatora. Krzysztof Kozłowski, jako pierwszy solidarnościowy polityk,
pojawił się w kompleksie gmachów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, dotąd
negatywnie – delikatnie rzecz ujmując – kojarzonych w społeczeństwie polskim. To
właśnie on, najpierw w charakterze wiceministra a następnie ministra spraw wewnętrznych, zmierzył się z niezwykle trudnym zadaniem. Przypadła mu w udziale realizacja,
uchwalonych przez sejm w kwietniu 1990 roku, tzw. ustaw policyjnych, w tym budowa
zrębów cywilnych służb specjalnych demokratycznej RP, weryfikacja dotychczasowych
kadr Służby Bezpieczeństwa i nabór do UOP nowych ludzi, z których większość stała do
tej pory po drugiej stronie barykady peerelowskiego porządku.
To okazało się niezwykle skomplikowane, bo czy można sobie wyobrazić symbiozę
ognia z wodą. Krzysztof Kozłowski wyszedł z tego obronną ręką. Kadry nowego Urzędu
budował w oparciu o pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy rozwiązanej SB oraz
działaczy demokratycznej opozycji. W tej ostatniej grupie znalazłem się i ja, najpierw
jako pełnomocnik do utworzenia Delegatury UOP w Białymstoku a następnie jej
Szef. W tym samym czasie rozpoczęło również służbę publiczną wielu późniejszych
decydentów służb specjalnych, a także działaczy państwowych i politycznych.
Swoją pierwszą misję dla służb specjalnych Krzysztof Kozłowski kończy
w grudniu 1990 roku. Przez następnych kilkanaście lat oficjalnie nie ma z nimi związku,
zajmuje się polityką, publicystyką. Jednak, jako wnikliwy obserwator życia społeczno-politycznego w kraju, wielokrotnie zabiera publicznie głos w wielu bieżących sprawach,
także tych dotyczących działalności służb specjalnych. Rzadką okazją do bardziej
osobistych kontaktów jest zaproszenie do udziału w uroczystościach 10 i 15-lecia funkcjonowania służby. W 2008 roku, po prawie dwudziestu latach, przyjmuje moją propozycję
zaangażowania się w pracę następczyni UOP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Obejmuje funkcję przewodniczącego Rady Konsultacyjnej przy Centralnym Ośrodku
Szkolenia ABW im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
Od tego czasu Senator często uczestniczy w licznych wydarzeniach związanych z działalnością Agencji, kierownictwo ABW ma możliwość korzystania z jego
rozważnych rad i celnych wskazówek merytorycznych dotyczących szczególnie problematyki szkoleń. Jego aktywność i temperament dowodzą, iż bezpowrotnie zakończył
okres „urlopu” od Służby. Uczestniczy w organizowanych przez COS konferencjach
i wykładach. Bierze udział w wewnętrznych uroczystościach, w tym w promocjach na
wyższe stopnie oficerskie. W czerwcu 2010 roku powstała Fundacja Pomocy Rodzinom
Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW powołana przez byłych Szefów. Krzysztof
Kozłowski objął przewodnictwo Rady Fundacji. W Jego osobie zarówno młodzi, jak
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i starsi doświadczeniem funkcjonariusze ABW mają do czynienia z niekwestionowanym autorytetem, wzorem obywatela oraz przykładem oddania i mądrości w służbie
państwowej.
Kiedy przyjechałem w 2008 roku do Krakowa, by złożyć Krzysztofowi
Kozłowskiemu życzenia z okazji 77 rocznicy urodzin, słyszałem, z jaką dumą mówił
o odznaczeniu Go przez prof. J. Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Odznaką
„HONORIS GRATIA”. Pomyślałem wówczas, że powinno powstać odznaczenie
przyznawane osobom, które mają szczególny wkład w działania na rzecz bezpieczeństwa Polski. W kwietniu 2011 roku Rada Ministrów ustanowiła Odznakę Honorową
im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” za zasługi położone dla ochrony bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego. Nikt nie miał najmniejszych
wątpliwości, iż Odznaka z numerem 1 należy się właśnie Krzysztofowi Kozłowskiemu,
naszemu Pierwszemu Szefowi. W trakcie uroczystości, kiedy wręczałem Senatorowi
Odznakę, okazało się, że jest to jego pierwsze wyróżnienie państwowe. Muszę wyznać,
w tamtej chwili odczułem szczególną radość, ale też wstyd z powodu dwudziestoletniej amnezji władz państwowych w odniesieniu do Tej, tak przecież zasłużonej dla
naszego kraju, osoby. Na szczęście ten stan rzeczy został zmieniony. Prezydent RP
Bronisław Komorowski nadał Krzysztofowi Kozłowskiemu Krzyż Wielki Orderu
Odrodzenia Polski. Panie Senatorze, niech będzie mi wolno złożyć w tym miejscu
serdeczne gratulacje z tego powodu.
Aktualne wydanie specjalne „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” jest
swego rodzaju Księgą Jubileuszową. W ten sposób służba specjalna demokratycznej
Polski – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej funkcjonariusze oraz autorzy
tekstów pragną uhonorować Krzysztofa Kozłowskiego. Pierwszy Szef UOP jest dla
nas niezwykle ważną postacią, wzorem do naśladowania i przykładem działalności
pro publico bono. Nie wątpię, że jeszcze przez wiele lat będzie nam wszystkim służył
roztropną i mądrą radą.
Sto lat Drogi Jubilacie!
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