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siecy ludzi wyjetych
spod prawa. Mozna
ich
bezkarnie
i bez
Polsce
zyje kilka
ty-

powodu inwigilowac (patrz skan),
oczerniac, a nawet oskarzac bez wyroku sadowego o popelnienie najrózniejszych przestepstw. Sa to zolnierze (pracownicy) bylych Wojskowych Sluzb Informacyjnych, rozwiazanych z dniem 30 wrzesnia 2006 f.
Zawdzieczaja swój status ekipie PiS
z panem prezydentem Lechem Kaczynskim (formalny inicjator procesu legislacyjnego), jego bratem
Jaroslawem, ministrem Szczygla
i Macierewiczem na czele, czyli politykom, którzy przeforsowali sporzadzenie i publikacje slawetnego
Raportu Macierewicza, zanim dzialajaca pod jego przewodnictwem
Komisja Weryfikacyjna zdazyla uporac sie z robota. Wyjeci spod prawa zawdzieczaja swoja sytuacje równiez Platformie, bo nowa wladza
najwyrazniej nie ma czasu ani ochoty na wyprostowanie pokretnych
przepisów ustanowionych przez poprzedników. Popatrzmy, do jakich
prowadza one dzisiaj paradoksów ...
Ustawa o rozwiazaniu WSI przewiduje (po nowelizacjiz grudnia 2006
roku) mozliwosc - a uwzgledniajac
kryterium zwyklej uczciwosci, mozna by nawet rzec, ze koniecznosc uzupelniania Raportu w sytuacji, gdy
po przekazaniu go przez przewodniczacego Komisji Weryfikacyjnej
prezydentowi, premierowi i wicepremierom "ujawnia sie nowe okolicznosci, które powinny zostac objete
Raportem lub wplywaja na jego tresc"
(art. 70d). Byl to zasmarkany obowiazek przewodniczacego Komisji
(czyli Macierewicza, a od 9 listoparlO'),
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A TO POLSKA WLASNIE

Pulkownik rezerwy Krzysztof
Polkowski pracowal kiedys w Zarzadzie II Sztabu Generalnego WP
(wywiad). Po zmianach organizacyjnych trafil w 1991 f. do WSI, gdzie
jako szef oddzialu informatyzowal
wywiad i kontrwywiad. Reprezentowal Polske w USA jako zastepca attache obrony, sprawowal wazne funkcje w NATO (byl szefem planowania lacznosci i informatyki Regionalnego Dowództwa w Heidelbergu

skladajac akcesu do nowych specsluzb. Ot, mial taki kaprys, zeby mu
pózniej wnuki nie wymawialy, iz
dziadek dzialal na szkode swojego
panstwa (pOf. "Szybcy i wsciekli"
- "FiM" 12/2008).
Jak przebiegala jego pseudoweryfikacja, nie bedziemy opisywac, bo
jest to temat na ksiazke. W kazdym
razie posiadamy caly plik dokumentów obrazujacych skrajne niedolestwo
i gwalcenie obowiazujacych procedur
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ZARZADZENIE

z dnia

kontrwywiad
wojskowy podobno
demokratycznego
panstwa ...
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Na podstawie art 13 ust. 8 ustawy z dnia 24 maja 2002 f. o Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Oz. U. Nr 74, poz. 676, z pózno zm.) zarzadza
sie. co nastepuje:

§ 1. Powierza

....1 •...•.
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sie Szefowi Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego koordynacje

dzialan w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa panstwa wynikajacych z dzialan
zolnierzy i wspólpracowników b. Wojskowych Sluzb Informacyjnych.

§ 2. Zarzadzenie

wchodz:iw zycie z dniem podpisania.
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przez zespól roboczy w skladzie: Mariusz Marasek (niegdysposel ZChN,
obecnie prorektor Wyzszej Szkoly
Ekonomiczno- Humanistycznej
w Skierniewicach),Boguslaw Nizienski (bylyrzecznik Interesu Publicznego), Leszek Pietrzak (IPN w Lublinie)
oraz Jacek Przybysz (ówczesny wicedyrektor Departamentu Bezpieczenstwa Narodowego w kancelarii
premiera Jaroslawa Kaczynskiego).
W efekcie ich poczynan Macierewicz (jako przewodniczacy Komisji) skierowal przeciwko plk. Polkowskiemu do prokuratury dwa zawiadomienia o popelnieniu przestepstw:
o rzekomego
klamstwa
w oswiadczeniu (zagrozone kara
od 6 miesiecy do 8 lat wiezienia),

.........
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w sprawie powierzenia koordynacji dzialan sluzb specjalnych

pleSCI
Gdy prokuratura
orzeknie, ze obywatel
jest niewinny,
to jeszcze wcale nie
znaczy, ze tak jest.
To oznacza jedynie
tyle, ze nic na niego
nie znaleziono
- twierdzi
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Stawiamy pytanie (z góry zastrzegajac, ze to nie zart): czy prawomocnie stwierdzony fakt absolutnej niewinnosci czlowieka jest nowa okolicznoscia
w stosunku
do wczesniejszych twierdzen (formulowanych przez najwyzszych ranga urzedników panstwowych), jakoby byl skonczonym lotrem? Okazuje sie, ze w swietle ustanowionego przez Kaczyt?skich i tolerowanegoprzez Donalda Tuska bezprawia odpowiedz brzmi: nie!
Po ostatecznym orzeczeniu przez
Wojskowa Prokurature Okregowa
w Warszawie, ze absolutnie nie ma
nic za uszami, plk Polkowski wystapil do szefa SKW o wglad w swoje
akta postepowania weryfikacyjnego
_~

~'J.

1-__ ':

oblicze Sadu Administracyjnego, uzyskal ograniczony dostep do akt, ale
w kwestii Raportu SKW oznajmilo,
ze nie uzupelnia, bo przeciez to nie
oni wykryli "w toku swojej dzialalnosci", ze obwiniony jest czysty.
Malo tego. "Równoczesnie pragne zwrócic uwage na przyczyne umorzenia wskazana w postanowieniu
Wojskowej Prokuratury Okregowej
w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r.
(Po. Sl. 27/07), którego kopie zalaczyl skarzacy. Przyczyna ta jest brak
danych dostatecznie uzasadniajacych
podejrzeniepopelnienia czynu. W doktrynie przyjmuje sie, iz brak danych
dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie popelnienia czynu odnosi sie
do sytuacji, gdy zachodza watpliwo-

kryterium zwyklej uczciwosci, mozna by nawet rzec, ze koniecznosc uzupelniania Raportu w sytuacji, gdy
po przekazaniu go przez przewodniczacego Komisji Weryfikacyjnej
prezydentowi, premierowi i wicepremierom "ujawnia sie nowe okolicznosci, które powinny zostac objete
Raportem lub wplywaja na jego tresc"
(art. 70d). Byl to zasmarkany obowiazek przewodniczacego Komisji
(czyli Macierewicza, a od 9 listopada 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Jana Olszewskiego), który "niezwlocznie po ujawnieniu nowych okolicznosci" powinien sporzadzic takie uzupelnienie i nadac mu analogiczny
jak w przypadku Raportu bieg
- z docelowa publikacja (decyzja prezydenta) w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski". Gdyby zas te "nowe okolicznosci" ujawnily sie dopiero
po rozwiazaniu Komisji w toku dzialalnosci Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) lub Sluzby Wywiadu Wojskowego (SWW), to obowiazek podania ich do publicznej wiadomosci spoczywalby na szefach obu
tych agend.
Powyzsze uregulowanie jest o tyle istotne, ze wymyslona przez ekipe
Kaczynskich ustawa "z góry zakladala, ze akt ten bedzie stanowic ingerencje w sfere praw konstytucyjnych,
przy czym ingerencja ta osiaga istotny poziom dolegliwosci dla zainteresowanych" przy jednoczesnym "powaznym ryzyku bledu przy dokonywaniu ustalen faktycznych", co powinno skutkowac "gwarancjami proceduralnymi zapewniajacymi skuteczna ochrone zainteresowanych
przed zamieszczaniem w raporcie informacji niezgodnych z prawda" - jak
podkreslil Trybunal Konstytucyjny
w wyroku z 27 czerwca 2008 r.

To oznacza jedynie

oraz Jacek Przybysz (ówczesny wicedyrektor Departamentu Bezpieczenstwa Narodowego w kancelarii
premiera Jaroslawa Kaczynskiego).
W efekcie ich poczynan Macierewicz (jako przewodniczacy Komisji) skierowal przeciwko plk. Polkowskiemu do prokuratury dwa zawiadomienia o popelnieniu przestepstw:
o rzekomego
klamstwa
w oswiadczeniu (zagrozone kara
od 6 miesiecy do 8 lat wiezienia),
mimo iz Komisja do konca istnienia nie zdazyla zakonczyc weryfikacji zadenuncjowanego oficera;

ga urzedników panstwowych), jakoby byl skonczonym lotrem? Okazuje sie, ze w swietle ustanowionego przez Kaczytj.skich i tolerowanegoprzez Donalda Tuska bezprawia odpowiedz brzmi: nie!
Po ostatecznym orzeczeniu przez
Wojskowa Prokurature Okregowa
w Warszawie, ze absolutnie nie ma
nic za uszami, plk Polkowski wystapil do szefa SKW o wglad w swoje
akta postepowania weryfikacyjnego
i niezwloczne uzupelnienie Raportu w wersji Macierewicza. Tym bardziej ze sam Trybunal Konstytucyjny

gne zwrócic uwage na przyczyne umorzenia wskazana w postanowieniu
Wojskowej Prokuratury Okregowej
w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r.
(Po. Sl. 27/07), którego kopie zalakontrwywiad
czyl skarzacy. Przyczyna ta jest brak
wojskowy podobno
danych dostatecznie uzasadniajacych
podejnenie popelnienia czynu. W dokdemokratycznego
trynie przyjmuje sie, iz brak danych
panstwa ...
dostatecznie uzasadniajacych podejnenie popelnienia czynu odnosi sie
w Niemczech). W jego kolekcji oddo sytuacji, gdy zachodza watpliwoznaczen znajduje sie m.in. Krzyz Kasci co do zaistnienia zdanenia, powalerski Orderu Odrodzenia Polski
niewaz zebrane dowody nie pozwalaoraz amerykanski The Meritorious
ja na kategoryczne stwierdzenie, ze
Service Medal ("Medal za Zaczynu nie popelniono, a jednoslugi dla Sil Zbrojnych"), przyczesnie nie wykluczaja jego zaznany dotychczas kilkunastu
istnienia" - tak specsluzba inSLUZ8A KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
polskim oficerom "za szczególstruuje Sad Administracyjny
ne zaslugi i wspieranie wspólw pismie z 11 stycznia 2010 r.
nego bezpieczenstwa". Podczas
Innymi slowy, stwierdzony
Równoczesnie pragne zwrócic uwage, na przyczyne umorzenia wskazana w postanowieniu
ostatnich dwóch lat istnienia
w sledztwie fakt, ze MaciereWojskowej Prokuratury Okregowej w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 r. ( Po. Sl 27/07 l, którego
WSI byl w tej formacji szefem
wicz wyssal swoje oskarzenia
kopie zalaczyl skarzacy. Przyczyna ta jest brak danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie
Centrum Bezpieczenstwa Telez palca, wcale nie dowodzi,
popelnienia czynu.
informacyjnego.
Poniewaz
ze cos tam jednak nie bylo
z Macierewiczem nie bylo mu
na rzeczy! - sugeruja kontrwyW doktrynie przyjmuje sie iz "brak danych dostatecznie uzasadniajacych podejrzenie
po drodze, zwolnil sie z zawowiadowcy. Efekt? Z nieprawopopelnienia czynu odnosi sie do sytuacji, gdy zachodza watpliwosci co do zaistnienia zdarzenia,
dowej sluzby wojskowej, odchomocnego orzeczenia Wojeponiewaz zebrane dowody nie pozwalaja na kategoryczne stwierdzenie, ze czynu nie popelniono,
dzac z niej w koncu styczwódzkiego Sadu Administraa jednoczesnie nie wykluczaja jego zaistnienia.
nia 2007 r. Wedlug opublikocyjnego w Warszawie z 13
wanego decyzja prezydenta Rastycznia 2010 r. dowiadujemy
portu z likwidacji WSI, plk Posie, ze - wedle obowiazujacych
lkowski jest niechybnie sowiecprzepisów - skrzywdzony Rakim szpiegiem "zwiazanym
portem obywatel ma niezbyz GRU", "nielegalnymlobbysta" dziao opisanego w Raporcie krymi- podkreslil w uzasadnieniu przywo- walne prawo zadac uzupelnienia telajacym w zorganizowanej grupie
nalnego "lobbingu" podczas sluzby
lanego wyzej wyroku kapitalne znago swoistego aktu oskarzenia oraz
w WSI.
przestepczej i stanowia niewyobraczenie i koniecznosc "zagwarantowyroku w jednym, a jedynym oboOskarzenia byly tak cienkie, ze
zalne zagrozenie dla bezpieczenstwa
wania odpowiednich praw procewiazkiem wladzy jest cierpliwe odoba sledztwa umorzono. Pierwsze
naszego kraju. Tak, z grubsza rzecz
duralnych osobom napietnowanym
pisywanie mu, ze sie na zadne anekujmujac, orzekl Macierewicz ze swo- w lipcu 2007 r., gdy prokuratura pow Raporcie" i zainteresowanym z tesy nie zgadza! Jesli wiec pan preimi pomagierami, a Lech Kaczynski
zostawala jeszcze we wladaniu Ziogo powodu jego uzupelnieniem.
mier Tusk et consortes nie pójda
podpisal sie pod ta opinia, nakazuKontrwywiadowcy odeslali ofibry, a dzialajaca jeszcze Komisja
wreszcie po rozum do glowy i nie
jac 16 lutego 2007 r. opublikowac RaWeryfikacyjna - mimo rozlicznych
cera na drzewo, oznajmiajac, ze nie
posprzataja bajzlu po Kaczynskich,
port w "Monitorze Polskim".
nalegan zainteresowanego - nie podwidza "podstaw prawnych do rozpapoprawiajac ustawe, to ostateczna
trzenia wniosku". Mimo wielokrotPulkownik jest jedna z zaledjela zadnych kroków w celu uzupelrozgrywka odbedzie sie ani chybi
wie dziewieciu osób, które poddaw Strasburgu ...
nienia Raportu. Pozostale zarzuty
nych monitów milczeli juz pózniej
ANNA TARCZYNSKA
sledczy obalili w czerwcu 2009 r.
ly sie procedurze weryfikacyjnej, nie
jak glaz. Gdy zawlókl ich przed

tyle, ze nic na niego
nie znaleziono
- twierdzi

