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W 
środę 15 paź-
d z i e r n i k a 
Agencja Bez-
p i e c z e ń s t w a 
Wewnętrznego 

zatrzymała dwóch panów podej-
rzewanych o szpiegostwo. Kilka 
godzin później o akcji wiedział już 
cały świat, a wieczorem szef resor-
tu obrony Tomasz Siemoniak, ps. 
Harcerzyk, ogłosił, że jest to „ważny 
dzień w walce o czystość Wojska 
Polskiego”.

Do aresztu śledczego przy ul. 
Rakowieckiej trafili (na co najmniej 
3 miesiące):
 podpułkownik Zbigniew J. 

(zdjęcie górne), starszy specjalista 
w Oddziale Kultury i Oświaty De-
partamentu Wychowania i Promocji 
Obronności MON;
 Stanisław Sz., cywil o po-

dwójnym (polskim i rosyjskim) oby-
watelstwie, od 2012 roku aplikant 
radcowski jednej ze stołecznych 
kancelarii prawnych. Specjalista 
w zakresie prawa zamówień pub-
licznych oraz realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych.

„To był celny strzał polskich 
służb w GRU (rosyjski wywiad 
wojskowy – red.)” – uchylił rąbka 
tajemnicy poseł Marek Biernacki 
(PO) z sejmowej Komisji ds. Służb 
Specjalnych.

Do zakresu obowiązków ppłk. 
J. należało „nadzorowanie działal-
ności wojskowych instytucji i ośrod-
ków kultury, planowanie i koordy-
nowanie przedsięwzięć kulturalnych 
o charakterze centralnym, w tym 
edukacyjnych”. Organizował festi-
wale, zasiadał w jury konkursów, 
„uświetniał” trzeciorzędne imprezy, 
reprezentował MON w miejscach, 
gdzie nikomu ważnemu nie chciało 
się pojechać. I tyle też mógł znać 
„tajemnic” wojskowych.

„To poważna sprawa i niebanal-
ny oficer, który posiadał dużą wie-
dzę” – przekonywał portal TVN24. 
Bredni serwowanych przez tabloidy 
nie ma sensu powtarzać.

Stanisław Sz. przyjechał do 
Polski w 1991 roku. Zamieszkał 
w Szczecinie, działał w Zachodnio-
pomorskim Stowarzyszeniu Rosjan. 
Ukończył prawo na miejscowym 
uniwersytecie oraz studia podyplo-
mowe z zakresu realizacji projek-
tów celu publicznego. Debiutował 
w poznańskiej kancelarii prawnej, 
później przeniósł się do Warsza-
wy. Do czerwca 2012 r. był stałym 
publicystą dwumiesięcznika „Nowa 
Europa Wschodnia”. Ze znajomoś-
cią politycznych niuansów opisywał 
sytuację w Rosji i na Ukrainie, jego 
teksty popularyzował moskiewski 
Międzynarodowy Instytut Nowych 
Państw. W kwietniu bieżącego roku 
założył w stolicy jednoosobową fir-
mę konsultingową specjalizującą 

się w obsłudze prawnej podmiotów 
robiących biznes z krajami postra-
dzieckimi. Nie było tajemnicą, że 
posiada kontakty w Rosji.

„Szpieg miał w domu listę na-
zwisk do zwerbowania. Osiągnął 
swój główny cel”. Taką „sensacją” 
o Stanisławie Sz. pochwaliła się 
„Gazeta Wyborcza”.

Mówi „FiM” emerytowany ofi-
cer wywiadu wojskowego: – Żadne 
profesjonalne służby nie urządzają 
cyrków medialnych. Prawdziwym 
sukcesem jest „odwrócenie” szpie-
ga, czyli skłonienie go do współpra-
cy przeciwko dotychczasowym mo-
codawcom. Czasem warto  podjąć 

grę operacyjną. Podsuwać czło-
wiekowi spreparowane materiały 
i karmić przeciwnika fałszywkami. 
Wydaje mi się, że SKW zabrakło fi-
nezji. Zatrzymanie oraz natychmia-
stowy przeciek do mediów, to jest 
rąbanie siekierą wynikające z bra-
ku profesjonalizmu lub wymuszone 
doraźnymi potrzebami socjotech-
nicznymi. W tym przypadku mamy 
jedno i drugie. Proszę zwrócić uwa-
gę na fakt, że nie schwytano żad-
nego z podejrzanych na „gorą-
cym uczynku” przekazywania 
materiałów rezydentowi GRU. 
Zabrakło wyobraźni i cierpliwości. 
Jedynym sensownym usprawiedli-
wieniem może być taka możliwość, 
że Rosjanie zorientowali się w czym 
rzecz i zerwali kontakty, zaś nam nie 
pozostało już nic innego, jak tylko 
zgarnąć płotki i uroczyście odtrąbić 
zwycięstwo.

  
A teraz pobudzająca do refleksji 

INNA HISTORIA „kreta” w pol-
skiej armii, który zaprzedał się… 
Centralnej Agencji Wywiadowczej...

Pułkownik Zbigniew Sz. pra-
cował w Wojskowych Służbach In-
formacyjnych i dorabiał do pen-
sji szpiegostwem na rzecz USA. 
Przed transformacją ustrojową, 
w 1987 roku, zaliczył kurs GRU 
w Akademii Dyplomatycznej. Pra-
cował jako attaché przy Ambasadzie 
PRL w Belgradzie. Później był m.in. 
zastępcą szefa wydziału amerykań-
skiego w pionie wywiadu. Karierę 
szpiegowską rozpoczął w 1992 roku, 

gdy werbownicy z CIA jeszcze nie 
byli naszymi „przyjaciółmi”. Miał 
wtedy 49 lat. Wpadł 4 lata póź-
niej, a ściślej rzecz ujmując, został 
zdekonspirowany. Był wówczas wi-
ceszefem Biura Ataszatów Wojsko-
wych WSI.

To był czysty przypadek. Pra-
cownikowi ambasady USA w War-
szawie skradziono samochód. Gdy 
policja odzyskała auto, podczas 
zabezpieczania śladów znaleziono 
notatnik. Jego zawartość wzbudziła 
podejrzenia funkcjonariuszy, więc 
zawiadomili Urząd Ochrony Pań-
stwa. Analiza treści notatek wska-
zywała, że są to zapiski ze spotkań 

z jakimś bardzo ustosunko-
wanym informatorem. UOP 
podjął akcję rozpracowania 
„dyplomaty”, a ten po kil-
ku miesiącach inwigilacji do-
prowadził kontrwywiadowców na 
trop pułkownika Sz.

W efekcie działań operacyj-
nych zebrano dossier tajnych 
konszachtów oficera z obcym 
wywiadem. Rozważano scenariu-
sze kolejnych kroków. Przewer-
bowanie, gra operacyjna, areszt? 
Wszystkie opcje niewygodne, bo 
Polska intensywnie zabiegała 
o przyjęcie do NATO.

– Wybrano najprostsze wyj-
ście. Puszczono mu kontrolowa-
ne „ostrzeżenie” i pozwolono wy-
jechać do USA. Była to decyzja 
polityczna, żeby nie wywoływać 
skandalu. Nie wiem, kto ją aprobo-
wał, ale musiała zapaść na najwyż-
szych szczeblach państwa. Podobno 
w kancelarii prezydenta Aleksan-
dra Kwaśniewskiego – wspomina 
były kolega płk. Sz.

Kilka lat później szczerze już 
zaprzyjaźnione służby specjal-
ne obu zainteresowanych państw 
uzgodniły, że trzeba jakoś zamknąć 
to nieszczęsne śledztwo.

Wojskowy Sąd Okręgowy 
w Warszawie wystawił płk. Sz. list 
żelazny gwarantujący, że jeśli wróci 
do Polski, to włos mu z głowy nie 
spadnie do czasu wydania prawo-
mocnego wyroku. Przyjechał i prze-
dziwnym trafem w marcu 2004 roku 
został skazany na 5 lat więzienia 

oraz degradację. Dwa miesiące póź-
niej Izba Wojskowa Sądu Najwyż-
szego (instancja odwoławcza) uchy-
liła ten wyrok z powodu „uchybień 
procesowych” i nakazała ponownie 
rozpoznać sprawę. Oto jej kolejne 
etapy (wszystkie były objęte klau-
zulą tajności):
  listopad 2005 – niewin-

ny. „Materiał dowodowy nie daje 
podstaw by przyjąć, że informacje, 
które oskarżony mógł przekazywać 
funkcjonariuszom obcego wywiadu, 
mogły wyrządzić szkodę RP. Tym 
bardziej że nie wiadomo, jakie in-
formacje faktycznie przekazywał” 
– powiedział sędzia sprawozdawca 
płk Janusz Kogut w ustnym uza-
sadnieniu wyroku. „Orzeczenie jest 
odmienne od poprzednich, bo we-
dług Sądu Najwyższego materiały 
operacyjne kontrwywiadu nie mogą 
być uznane za dowody winy” – wy-
jaśnił prezes WSO płk Sławomir 
Puczyłowski.

SN uchylił ten wyrok i zno-
wu cofnął sprawę do ponownego 
rozpoznania;
 październik 2006 – winny. 

2,5 roku więzienia oraz degrada-
cja. Cztery miesiące później SN 
zatwierdza winę, wyrok jest już 
prawomocny;
 kwiecień 2007 – skazany tra-

fia za kratki;

  maj 2007 – niewinny. SN 
uwzględnił kasację obrony i uznał, 
że Sz. nie działał na szkodę Polski, 
lecz tylko „uchybił pragmatyce służ-
bowej”. Sąd zarządził natychmiasto-

we zwolnienie Sz. z więzienia przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Epilog: w lipcu 2012 roku 
płk rez. Zbigniew Sz. wygrał 
proces cywilny za wzmiankę 
w podręczniku prawa dyplo-

matycznego i konsularnego (wy-
dany w 2010 roku), że był skazany 
za szpiegostwo na rzecz USA. Sąd 
Okręgowy w Warszawie nakazał wy-
cofać książkę z księgarń i magazy-
nów, zaś w kolejnych edycjach za-
mieścić informację o wcześniejszym 
podaniu nieprawdy. Sąd orzekł, iż 
wydawnictwo LexisNexis ma zapła-
cić powodowi 30 tys. zł zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę, zaś au-
tor podręcznika – 5 tys. zł.

– Żona Zbigniewa Sz. nie chcia-
ła wyjechać z mężem do USA, syn 
całkowicie zerwał kontakt z ojcem 
i wyemigrował z Polski. Amerykanie 
spalonego agenta zbytnio nie roz-
pieszczali, bo gdzież mu tam było 
do Kuklińskiego. Wrócił więc do 
kraju, który zdradził. Trudno się 
dziwić, skoro ma tu ciepłą emery-
turę. Zaskakuje natomiast fakt, że 
Antoni Macierewicz „przeoczył” 
ten temat w raporcie z likwidacji 
WSI, redagowanym w okresie, gdy 
Sz. miał prawomocny wyrok ska-
zujący za szpiegostwo. Żołnierze 
dostali od polityków jednoznaczny 
sygnał, że wojskową przysięgę wier-
ności Ojczyźnie można o kant dupy 
potłuc. Trzeba jedynie wiedzieć, kie-
dy i z kim trzymać – zauważa za-
przyjaźniony z „FiM” oficer WP.

ANNA TARCZYŃSKA
tarczynska@faktyimity.pl

Jeśli po schwytaniu domniemanego szpiega 
zaczynają o nim bębnić media,  
to znak nieomylny, że sprawa jest dęta  
i służy głównie politycznej propagandzie.

Gry szpiegowskie

Stanisław Sz.


