
l W tym sa mym cza sie, gdy wa ży ły się lo sy tzw. usta wy an ty -
ter ro ry stycz nej, ABW skie ro wa ło do pra sy ko mu ni ka ty, któ rych
re zul ta tem by ły sen sa cyj ne ar ty ku ły pt. „Ak cja ABW w Ol szty -
nie: Wpa dli ter ro ry ści” oraz „Ter ro ry ści pla no wa li za mach
w Ol szty nie! ABW za trzy ma ło dwie oso by”. W ca łej hi sto rii
III RP nie by ło ty lu przy pad ków ak tów ter ro ry stycz nych, ja kie
mia ły miejsce w trak cie za led wie kil ku ty god ni, w czasie gdy
od by wał się pro ces le gis la cyj ny „usta wy an ty ter ro ry stycz nej”. 

We dług po my sło daw ców no wych prze pi sów, usta wa ma
pod nieść efek tyw ność dzia ła nia pol skie go sy ste mu an ty ter -
ro ry stycz ne go i zwię kszyć bez pie czeń stwo oby wa te li. Za kła -
da ona, że ko or dy na to rem po li ty ki an ty ter ro ry stycz nej
i oso bą od po wie dzial ną za za po bie ga nie zda rze niom o ta -
kim cha rak te rze, bę dzie szef ABW. Dzię ki usta wie, ABW bę -
dzie mieć do stęp do in for ma cji i da nych ob ję tych ta jem ni cą
ban ko wą oraz do baz da nych pro wa dzo nych przez in sty tu -
cje pań stwo we.

Pro jekt usta wy an ty ter ro ry stycz nej, przy ję ty przez pol ski
rząd 10 ma ja 2016 r., zo stał uchwa lo ny przez Sejm i Se nat
w tem pie eks pre so wym, bez żad nych po pra wek. Po czą wszy
od 16 czer wca br. do ku ment jest go to wy i cze ka na pod pis
Pre zy den ta. 21 czer wca zaś, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich za -
a pe lo wał do gło wy pań stwa o nie pod pi sy wa nie pro jek tu
i skie ro wa nie go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ka len da rium przy pad ków
Czy to przy pa dek, że aku rat w tych dniach, w któ rych

decydowały się lo sy pro jek tu usta wy an ty ter ro ry stycz nej

(10 ma ja – 21 czer wca 2016 r.), mie liś my w Pol sce do czy nie -
nia z praw dzi wym wy sy pem ter ro ry stów i ak tów ter ro ru?

Wczy tu jąc się w re la cje pra so we moż na od nieść wra że nie, że
uczy nio no sen sa cję z cze goś, co nią nie jest. W rze czy wi sto ści
ABW nie za trzy ma ła ter ro ry stów, ale czło wie ka „po dej rza ne -
go o po sia da nie po nad 5 kg sub stan cji wy bu cho wej”. Je dy ny
zwią zek z ter ro ryz mem jest ta ki, że – jak do no si ła jed na z ga -
zet – sub stan cja ta „mog ła po słu żyć w przy szło ści do prze -
stępstw o cha rak te rze ter ro ry stycz nym”. Po sia da nie 5 kg
ma te ria łów wy bu cho wych jest prze stęp stwem i po win no być
ści ga ne, ale nie ma żad ne go związ ku z praw dzi wym ter ro ryz -
mem. Tro tyl jest po pro stu sprze da wa ny w kost kach po 5 kg
i co chwi la po li cja znaj du je ja kie goś pi ro ma na, któ ry wy niósł
go z ko pal ni i trzy ma w ga ra żu al bo piw ni cy. Jesz cze czę ściej
szczę śli wy mi po sia da cza mi tro ty lu są fa ni mi li ta riów, któ rzy
od zy sku ją tro tyl z nie wy bu chów. Pra sa do no si o ko lej nym ta -
kim wy pad ku bar dzo re gu lar nie i bez żad ne go związ ku z ter -
ro ryz mem. Pa wlak z fil mu „Sa mi swoi” też miał „ko szyk
gra na tów i ka ra bi na” („Jak cię gra na tem pod rzu cę, to od ra zu
go z gó ry zo ba czysz!”).

Do dat ko wo, ABW za trzy ma ło lu dzi, któ rzy po sia da li je -
den po cisk ar ty le ryj ski, co oczy wi ście rów nież jest prze stęp -
stwem, ale z ter ro ryz mem nie ma to rów nież nic wspól ne go.
Je steś my prze cież kra jem, któ ry zo stał sta ran nie za mi no wa -
ny w cza sie II woj ny świa to wej. Tyl ko w pierw szych la tach
po woj nie (do 1956 r.) woj sko zde to no wa ło w Pol sce
58 mln nie wy bu chów i 14 mln min. W miej scach, gdzie to -
czy ły się in ten syw ne wal ki wy star czy za cząć ko pać i na pew -
no prę dzej czy póź niej znaj dzie się ja kiś po cisk ar ty le ryj ski.
W Pol sce są ty sią ce lu dzi, dla któ rych po szu ki wa nie skar -
bów w miej scach daw nych bi tew jest głów nym spo so bem
spę dza nia wol ne go cza su, więc znaj du ją też du żo po ci sków.
Żad na sen sa cja.

Za rzą dza nie stra chem jest na rzę dziem znie wo le nia
Naj lep szą me to dą, aby skło nić lu dzi do zrze ka nia się swo -

jej wol no ści jest so lid nie ich wy stra szyć. Opo wie ści o ter ro -
ry stach z Ol szty na two rzy ły pod ło że emo cjo nal ne do
przy ję cia tzw. „usta wy an ty ter ro ry stycz nej” nad któ rą – do -
kład nie w tym sa mym cza sie – gło so wał sejm. Kto od wa żył -
by się gło so wać prze ciw ko ta kiej usta wie, sko ro we dle
do nie sień pra so wych wa ta hy ter ro ry stów za ci ska ją pier ścień

ob lę że nia wo kół Ol szty na, rzu ca jąc w miesz kań ców po ci skiem
ar ty le ryj skim?

Przy po mi na mi się tu po dob na hi sto ria sprzed pa ru lat, kie -
dy sejm de ba to wał nad spra wo zda niem z dzia łal no ści ABW,
z któ re go wy ni ka ło mniej wię cej, że ABW nie ro bi nic kon -
kret ne go.

W tym sa mym cza sie ABW pu ści ło sen sa cyj ny news – za -
trzy ma liś my ter ro ry stę, któ ry chciał wy sa dzić sejm. We dług
do nie sień pra so wych „Męż czyz na z Kra ko wa pla no wał za ma -
chy bom bo we na Pre zy den ta i Sejm. Służ by za trzy ma ły za -
ma chow ca. Męż czyz na chciał wy sa dzić Sejm”. Któ ry po seł nie
po par łby ABW w ta kiej chwi li?

W rze czy wi sto ści oka za ło się, że spoś ród pię ciu człon ków
„ko mór ki ter ro ry stycz nej”, któ ra pla no wa ła za mach, by ło
trzech agen tów ABW i je den taj ny współ pra cow nik służb.
„Głu pim ja siem”, któ ry oka zał się pią tym człon kiem gru py,
był pra cow nik na u ko wy, uni wersytecki wy kła dow ca che mii.
Co praw da w to ku śledz twa nie od na le zio no bro ni, o któ rej
po sia da nie jest oskar żo ny (35 sztuk), trans por te ra opan ce rzo -
ne go ani ma te ria łów wy bu cho wych, któ re mia ły być uży te
w za ma chu. Po mi mo te go, w 2015 ro ku na u ko wiec zo stał
ska za ny na 13 lat po zba wie nia wol no ści. Wy rok jest nie pra wo -
moc ny. 

Kre o wa nie sztucz nych za gro żeń, aby zwię kszać kom pe ten -
cje służb spe cjal nych to nie jest pol ski wy na la zek. W 2003 r.
w Niem czech nie uda ło się zde le ga li zo wać Die Vol ksu nion,
któ ra mia ła opi nię neo nazistowskiej. Fe de ral ny Try bu nał
Kon sty tu cyj ny umo rzył po stę po wa nie o de le ga li za cję par tii,
po nie waż w oce nie sę dziów dzia łal ność NPD by ła w du żej
czę ści in spi ro wa na przez agen tów Fe de ral ne go Urzę du Ochro -
ny Kon sty tu cji w kie row nic twie par tii i nie spo sób by ło
odróżnić dzia łań par tii od dzia łań służb spe cjal nych in spi ru -
ją cych NDP. 

Oczy wi ście praw dzi we za gro że nie ter ro ry stycz ne ist nie je, ale
ono nie wy ni ka z bra ku upraw nień służb, ale z błę dów i nie -
do cią gnięć osób od po wie dzial nych za za po bie ga nie im. Prze de
wszyst kim na le ży wy cią gać kon sek wen cje wo bec lu dzi, któ rzy
tym za gro że niom nie za po bie ga ją, za miast zwię kszać ich kom -
pe ten cje za każ dym ra zem, kie dy Ci lu dzie po peł nią błąd.
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Więcej strachu to mniej wolności

Kancelaria Prawna Skarbiec jest wiodącym podmiotem w zakresie
przeciwdziałania bezprawiu urzędniczemu i kontroli podatkowych.


