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Marcin Grabowicz

Wybrane przykłady z międzynarodowego kalendarium
wydarzeń kontrwywiadowczych
Obowiązujące obecnie standardy społeczno – polityczne w stosunkach międzynarodowych doprowadziły do zredukowania zagrożeń o charakterze militarnym. Brak
akceptacji dla budowy pozycji poszczególnych państw drogą ingerencji zbrojnej wyzwolił wzmożoną rywalizację na niwie gospodarczej. Elity polityczne poszczególnych
krajów, zmierzające do zdobycia lub utrzymania władzy, walcząc o głosy wyborców za
priorytet swoich poczynań muszą uznać tworzenie warunków do ekspansji ekonomicznej. Podstawę wymienionych działań stanowi zapewnienie miejsc pracy oraz rynków
zbytu dla wytworzonych towarów.
Kluczem do odnoszenia sukcesów w rywalizacji gospodarczej jest szybki przepływ informacji o charakterze wyprzedzającym, pochodzący od pionów kierowniczych
i decyzyjnych innych państw. Zakres działań podejmowanych w procesie wpływania
na korzystne rozwiązania na rynkach sąsiedzkich oraz w obronie własnych interesów
gospodarczych nie ogranicza się jedynie do krajów uznawanych za tradycyjnie wrogie.
Mimo prób wyciszenia stwierdzonych faktów działalności szpiegowskiej na terenach
państw zdeklarowanych sojuszników do mediów przenikają informacje wskazujące na
powszechny charakter omawianych poczynań.
Walka o dostęp do wartościowych informacji ekonomicznych jest obecnie realizowana nie tylko przez rządy poszczególnych państw, ale również ponadnarodowe koncerny zmuszone do bieżącej analizy sytuacji społeczno – politycznej oraz
gospodarczej na obszarze objętym aktualnym oraz perspektywicznym funkcjonowaniem.
Nieustające zmagania o dostęp do cennych informacji pochodzących od gremiów
decyzyjnych innych państw oraz obrona własnych interesów gospodarczych stanowi
front do działań służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. O ich skali i charakterze świadczyć mogą wybrane wydarzenia z okresu ostatnich kilku lat, opracowane na
podstawie informacji zaczerpniętych ze źródeł ogólnodostępnych.

Styczeń 2006
„Helsinki areną działań wywiadów”
POLSKA ZBROJNA z dn. 2006-01-08
Tomasz Skwarzec
Stolica Finlandii odzyskała swoje miejsce w planach operacyjnych zagranicznych służb wywiadowczych. Fińska policja bezpieczeństwa (Supo) formalnie potwierdziła wzmożoną aktywność obcych służb specjalnych w porównaniu z ostatnią dekadą. Według relacji wiceszefa ﬁńskiego kontrwywiadu dodatkowo niepokoją
metody, jakimi posługują się obce służby. Do łask wracają stare, stosowane w okresie zimnowojennym, techniki zdobywania informacji oraz werbowania agentów. Materiały nacisku w formie kompromitujących zdjęć z prostytutkami są na porządku
dziennym. Funkcjonujący w Finlandii szpiedzy pracują głównie na zlecenie Chin,
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USA, kilku europejskich państw NATO, a przede wszystkim Rosji. Rosyjski wywiad
cywilny (SVR) i wojskowy (GRU) dysponują tam łącznie większą liczbą agentów niż
pozostałe państwa razem wzięte. Oﬁcjalnie rosyjscy szpiedzy są dyplomatami, dziennikarzami, ludźmi biznesu, a nawet studentami. Wszystko to stanowi dla nich przykrywkę ich prawdziwej działalności. Dodatkową bolączką Finów jest nieznana liczba
„nielegalnych” szpiegów, czyli takich, których tożsamość została w całości stworzona przez sfałszowanie dokumentów i dopisanie nowego życiorysu. Są oni zaliczani do
jednych z najbardziej cennych agentów. Bez względu na kategorię szpiegów, wszyscy
oni dążą do uzyskania informacji dotyczących Unii Europejskiej i budowy sił szybkiego reagowania UE, do tworzenia których Finlandia zdecydowała się przystąpić.
W zainteresowaniu rosyjskich wywiadów pozostają również polityka obronna Finlandii, a zwłaszcza stosunek ﬁńskiego establishmentu politycznego do NATO i ewentualnego członkostwa w tej organizacji.

Luty 2006
„Przesłuchanie podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Iranu”
PAP z dn. 2006-02-24
Jacek Lepiarz
W Berlinie zostali przesłuchani dwaj mężczyźni podejrzani o szpiegostwo na
rzecz irańskiego wywiadu. Obu podejrzanych zatrzymano na początku lutego 2006 r.
we Frankfurcie nad Menem na wniosek prokuratora generalnego Niemiec Kaya Nehma.
Policja przeprowadziła rewizje w dwunastu mieszkaniach na terenie Badenii-Wirtembergii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Kraju Saary. Zabezpieczono dowody
świadczące o współpracy z obcym wywiadem i planach pozyskania sprzętu wojskowego. Podejrzani to mieszkający w Niemczech mężczyźni, z których jeden jest prawdopodobnie ob. Niemiec, a drugi obcokrajowcem. Obaj interesowali się m.in. częściami do rakiety typu Ariane. Z wyjaśnień jednego z niemieckich ekspertów wynika, że
w sprawie chodzi o urządzenia mogące służyć do produkcji nowych rakiet, które mogłyby zagrozić Izraelowi

Marzec 2006
„Aresztowanie szpiega w Iranie”
IranMania.com z dn. 2006-03-06
Jeden z irańskich dzienników doniósł o aresztowaniu groźnego szpiega, który
przez przeszło 10 lat miał zdobywać tajne informacje z Irańskiej Organizacji Energii
Atomowej, by następnie przekazywać je Stanom Zjednoczonym. W kontekście aresztowania szpiega Iran stwierdził, że jego celem nie jest budowa broni atomowej, a wszystkie podejmowane przez niego działania są całkowicie legalne i przejrzyste. Irański
dziennik poinformował jednocześnie o aresztowaniu wysokiej rangi urzędnika państwowej ﬁrmy telekomunikacyjnej, który również miał sprzedawać USA tajne dane.
W obu przypadkach nie podano szczegółów dotycących przekazywanych Amerykanom informacji.
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Kwiecień 2006
„Szpieg w telewizji”
PAP z dn. 2006-04-14
Oskarżony o szpiegostwo Simon Kiladze, były doradca w biurze prasowym prezydenta Gruzji, przyznał się w środę do winy przed kamerami prywatnej telewizji Imedi i poprosił o litość. S.Kiladze został aresztowany pod koniec marca. Na antenie wyjawił, że płacono mu za przekazywanie informacji o wydarzeniach w Gruzji, działaniach
prezydenta Micheila Saakaszwilego i innych przedstawicieli władz. Nie przyznał jednak, kto był odbiorcą tych informacji. Poprosił natomiast Saakaszwilego o litość. Ofertę
szpiegowania S.Kiladze miał otrzymać e-mailem w maju 2004 r. Obecnie twierdzi, że
skorzystał z niej, ponieważ potrzebował pieniędzy. Za zdradę stanu grozi w Gruzji dożywocie, a za szpiegostwo - co najmniej 10 lat więzienia.

Maj 2006
„Rosja wydaliła szwedzkiego dyplomatę pod zarzutem szpiegostwa”
PAP z dn. 2006-05-24
Rosja wydaliła niskiego rangą urzędnika w ambasadzie Szwecji w Moskwie,
w ramach retorsji za aresztowanie rosyjskiego genetyka. Rosyjski naukowiec, 29-letni Andriej Zamiatnin, który gościnnie pracował w Centrum Genetyki szwedzkiego
Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Uppsali, został aresztowany w lutym. Zarzucono
mu wówczas działanie na szkodę szwedzkich sił zbrojnych. Zamiatnina zwolniono na
początku kwietnia, gdyż szwedzka prokuratura nie znalazła podstaw do potrzymania
zarzutów o szpiegostwo. Mimo tego Rosja zdecydowała w ramach retorsji o wydaleniu
z Moskwy szwedzkiego dyplomaty.

Czerwiec 2006
„Imigranci w Kanadzie zmuszani do szpiegostwa”
PAP dn. 2006-06-23
Kanadyjska Agencja Wywiadowcza (CSIS) poinformowała, że niektóre kraje próbują manipulować przybyłymi do Kanady imigrantami w celach wywiadu, szczególnie
szpiegostwa przemysłowego. W raporcie podano, że pomimo poważnych ostrzeżeń ze
strony kanadyjskiego rządu, pewne kraje nadal używają swoich służb wywiadowczych,
żeby wykorzystywać imigrantów na terenie Kanady. Według Kanadyjskiej Agencji
Wywiadowczej, przybysze z zagranicy - studenci, naukowcy, stażyści, delegaci, biznesmeni i urzędnicy - są do współpracy wywiadowczej zachęcani lub zmuszani. Nie
podano nazw tych krajów, jednak w kwietniu szef kanadyjskiej dyplomacji - Peter MacKay - narzekał na szpiegostwo przemysłowe ze strony Chińczyków. Pekin stanowczo
odrzucił te oskarżenia. CSIS ostrzega, że kontynuowane są próby inﬁltracji kluczowych
departamentów kanadyjskiego rządu, które w związku z „rosnącym globalnym współzawodnictwem ekonomicznym” są prowadzone zarówno przez wrogów, jak i sojuszników Kanady.
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Lipiec 2006
„Skandal szpiegowski na Ukrainie”
DZIENNIK z dn. 2006-07-29,
Zbigniew Parﬁanowicz, współpraca Mariusz Janik
Ukrainą wstrząsnął kolejny skandal szpiegowski. Powodem jest były oﬁcer służb
specjalnych SBU Walentyn Kryżanowskyj, który zbiegł do Rosji i tam zaczął ujawniać wrażliwe informacje na temat kulisów polityki nad Dnieprem. Uciekinier twierdzi m.in., że na Ukrainie był prześladowany, bo wiedział o „przekrętach” w służbach
i o podejrzanych transakcjach, w które miał być zamieszany rzekomo sam szef SBU.
Ukraińskie służby dementują rewelacje pułkownika i przypominają, że jest on zamieszany w afery korupcyjne. Mimo wszystko, jak w każdym tego typu przypadku,
w SBU zapanował popłoch. Nie bez powodu. Wysoki rangą oﬁcer przebywający aktualnie w Rosji ma sporą wiedzę na interesujące Moskwę tematy. Interesujące, że uciekinier otrzymał od prezydenta Władimira Putina rosyjskie obywatelstwo, co w opinii
ekspertów jest niewątpliwe nagrodą za pracę wykonaną na rzecz Moskwy. Sytuacja
kompromituje prezydenta Juszczenkę nie tylko na scenie ukraińskiej, ale również podważa wiarygodność Kijowa w jego kontaktach z NATO.

Sierpień 2006
„W Korei Południowej aresztowano północnokoreańskiego szpiega”
PAP z dn. 2006-08-21
Według południowokoreańskich mediów, służby specjalne tego kraju aresztowały szpiega północnokoreańskiego. Sprawą od razu zajęła się prokuratura. Informacja
została potwierdzona przez Narodową Służbę Wywiadu. Z udostępnionych mediom
informacji przez południowokoreańską agencję wywiadowczą wynika, że podejrzany
udał się do Azji Południowo -Wschodniej, gdzie otrzymał fałszywą tożsamość, a następnie już z podrobionymi dokumentami przybył do Południowej Korei z konkretnymi
zadaniami wywiadowczymi. Nie ujawniono jednak, jakiego rodzaju były to zadania,
i czy udało mu się zebrać informacje wywiadowcze w trakcie tych pobytów.

Wrzesień 2006
„Aresztowania rosyjskich szpiegów w Gruzji”
GAZETA WYBORCZA z dn. 2006-09-28
Tomasz Bielecki
Stosunki gruzińsko-rosyjskie zostały wyraźnie napięte, po tym jak czterech rosyjskich oﬁcerów zostało aresztowanych w Gruzji pod zarzutem szpiegostwa. Co więcej,
Gruzini otoczyli rosyjską kwaterę wojskową domagając się wydania piątego żołnierza.
Równolegle aresztowano kilkunastu gruzińskich cywilów, którym służby specjalne zarzucają pracę na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Aresztowani Rosjanie
to część liczącego ponad 2 tys. żołnierzy kontyngentu, który stacjonuje w Gruzji od
czasów rozpadu ZSRR. Moskwa rozpoczęła ewakuację wojsk z Gruzji na wiosnę i zapowiada, że rosyjskie bazy zostaną całkowicie zlikwidowane do końca 2007 r. Czterem
aresztowanym postawiono zarzuty: wieloletnią działalność szpiegowską, która mia-
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ła obejmować sferę stosunków Tbilisi z NATO, bezpieczeństwo energetyczne kraju,
wykorzystywanie organizacji pozarządowych do nielegalnego lobbingu na rzecz Rosji
oraz „wspieranie separatystów zagrażających bezpieczeństwu państwa”.

Październik 2006
„Aresztowania rosyjskich szpiegów w Nigerii”
KOMMERSANT z dn. 2006-10-12
Sześć osób, w tym pochodzących z Irlandii, Izraela i Rumunii, zostało oskarżonych w Nigerii o nielegalne pozyskiwanie niejawnych informacji dotyczących obronności kraju. Wszyscy stanęli przed sądem w stolicy kraju, Abuja, przy zachowaniu
specjalnych środków bezpieczeństwa. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy.
Z dokumentacji sądowej wynika, że mężczyźni współpracowali z trzema urzędnikami nigeryjskiego Ministerstwa Obrony, w celu pozyskiwania danych dotyczących. „szczególnie chronionych miejsc”. Uzyskane tą drogą informacje miały zostać następnie przekazane attache ds. obrony w Ambasadzie Rosji w Nigerii. Brak
wciąż jest danych rosyjskiego dyplomaty, któremu rzekomo przekazane zostały niejawne informacje.

Listopad 2006
„Skuteczny czeski wywiad”
PAP z dn. 2006-11-12
Służba wywiadu Republiki Czeskiej (BIS) udaremniła trzykrotnie próbę eksportu materiałów przeznaczonych dla Korei Północnej, które mogłyby dopomóc temu
krajowi w wyprodukowaniu broni jądrowej. KRLD zainteresowana była zakupem
w Czechach wyspecjalizowanych obrabiarek oraz części zamiennych. 9 października
północnokoreański reżim zdetonował bombę atomową w ramach podziemnej próby.
Kilka miesięcy wcześniej przeprowadził kilka prób z rakietami nośnymi, w tym z pociskami dalekiego zasięgu. Obie te próby, a zwłaszcza test jądrowy, wywołały powszechne oburzenie i protesty na świecie. W połowie października Rada Bezpieczeństwa ONZ
przyjęła rezolucję potępiającą północnokoreańską próbę atomową i nakładającą na Phenian surowe sankcje.

Grudzień 2006
„W Indiach, na przestrzeni dwóch ostatnich lat, pod zarzutem szpiegostwa aresztowano 26 cudzoziemców”
PRESS INFORMATION BUREMU z dn. 2006-12-01
Według oﬁcjalnych informacji, w okresie od stycznia 2005 r. do listopada 2006 r.
aresztowano w Indiach 26 cudzoziemców, pod zarzutem działalności szpiegowskiej.
Wśród zatrzymanych było 24 Pakistanczyków oraz obywatel Nepalu i Bangladeszu.
Wobec podejrzanych wszczęte zostały postępowania karne na podstawie ustawy o tajemnicy państwowej i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Indyjskie służby specjalne intensywnie monitorują aktywność obcych wywiadów, szcze-
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gólnie pakistańskiego ISI. Z dostępnych informacji wynika, że od początku 2006 r.
21 komórek wywiadowczych wspieranych przez służbę pakistańską zostało zneutralizowanych w rezultacie działań władz indyjskich zakończonych aresztowaniami agentów, w tym obywateli indyjskich służących w siłach zbrojnych tego kraju.

Styczeń 2007
„Polska, Białoruś, Litwa”
PAP z dn. 2007-01-02
Na Litwie został zatrzymany obywatel Białorusi Siergiej Monicz, którego przekazano stronie polskiej. Jest on podejrzany o prowadzenie działalności szpiegowskiej
przeciwko naszemu krajowi w latach 2005-2006, jednakże strona litewska nie wyklucza, że mógł on działać także na szkodę ich państwa. Jego działalność polegała przede
wszystkim na próbie zdobycia informacji zarówno o stanie kadrowym polskiego MSZ
(lista pracowników wraz z ich numerami), jaki i tajnych dokumentów. Źródłem informacji miał być znajomy Polak, któremu S. Monicz proponował wynagrodzenie.

Marzec 2007
„Europejska wtyczka w Rosji”
PAP z dn. 2007-03-30
Federalna Służba Bezpieczeństwa aresztowała 45-letniego Walentina Szabaturowa, pułkownika rezerwy armii rosyjskiej, a następnie rosyjski sąd wojskowy skazał
go na 12 lat więzienia o zaostrzonym rygorze za szpiegostwo na rzecz niewymienionego z nazwy kraju europejskiego. Zatrzymania dokonano na lotnisku Szeremietiewo
w Moskwie w marcu 2006 roku. Ustalono, że w latach 1999-2006 przekazywał obcemu
wywiadowi ściśle tajne informacje uznawane za tajemnice państwowe, których wyciek
spowodował poważne szkody dla bezpieczeństwa państwa i otrzymał za to wynagrodzenie o łącznej kwocie 70 tysięcy dolarów. Pierwotnie W. Szabaturow został oskarżony o zdradę, za co groziło mu 20-letnie więzienie, ale z uwagi na to, że przyznał się
do winy i współpracował z prowadzącymi śledztwo, kara została złagodzona. Ponadto
zdegradowano go i pozbawiono odznaczeń.

Kwiecień 2007
„Egipski werbownik”
PAP z dn. 2007-04-21
Egipski sąd skazał na 15 lat więzienia cztery osoby za szpiegostwo na rzecz Izraela. Trzy z nich to izraelscy oﬁcerowie wywiadu. Natomiast ostatni to 30-letni Mohammad Al-Attara, który posiada podwójne obywatelstwo: egipskie i kanadyjskie. Zdaniem
sądu wszyscy czterej skazani należeli do tej samej siatki, zajmującej się zarówno werbowaniem ludzi do współpracy na rzecz Izraela, jak i przeprowadzaniem operacji szpiegowskich. M.Al-Attar, który studiował w islamskim uniwersytecie w Kairze, dostarczał
agentom Mossadu raporty na temat Egipcjan oraz innych Arabów mieszkających w Turcji
i Kanadzie, które służyły do celów rekrutacyjnych. Grupa swoją działalność prowadziła
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od sierpnia 2001 do stycznia 2007 r., a M.Al-Attar otrzymał ponad 65 tysięcy dolarów
w ramach wynagrodzenia. Egipcjanin nie przyznał się na sali sądowej do winy i stwierdził, że wcześniejsze obciążające go zeznania wymuszono na nim poprzez tortury.

Maj 2007
„Rodzinne szpiegowanie”
PAP z dn. 2007-05-11
66-letni inżynier Chi Mak, który urodził się w Chinach, ale mieszka w USA, został uznany przez ławę przysięgłych za „niezarejestrowanego obcego agenta”. Sąd federalny w Santa Ana w Kalifornii uznał go za winnego przekazywania stronie chińskiej
tajnych danych na temat technologii stosowanych m.in. w okrętach podwodnych amerykańskiej marynarki wojennej. Grozi mu co najmniej 35 lat więzienia. Chi Mak w czasie
śledztwa przyznał, iż kopiował tajne dokumenty ﬁrmy, ale nie miał świadomości, że
posiadanie kopii jest niezgodne z prawem. Ponadto Chi Mak został oskarżony o wynoszenie dysków komputerowych, które zawierały wrażliwe dane na temat projektu badawczego marynarki wojennej, . z ﬁrmy dla której pracował (Power Paragon z Anaheim
współpracująca z Pentagonem). Zarzuty współudziału w próbie wywiezienia tajnych
dokumentów z USA zostaną wkrótce postawione także żonie Chi Maka, Rebecce Laiwah Chiu, która kopiowała dyski na płyty CD. Przed sądem stanie też brat Maka - szef
biura techniki rozgłośni Phoenix North American Chinese Channel, Tai Wang Mak
i jego żona Fuk Heung Li. Małżeństwo zatrzymano pod koniec 2005 roku na lotnisku
w Los Angeles, skąd mieli lecieć do Kantonu. W ich bagażu znaleziono dyski komputerowe z zaszyfrowanymi informacjami o charakterze wojskowym. Dotyczyły one m.in.
danych, klasyﬁkowanych jako ściśle tajne, w tym - jak donosiły media - na temat tzw.
„cichego napędu elektrycznego”, mającego utrudniać wykrycie okrętów podwodnych.

Czerwiec 2007
„Szpieg w Kairze”
PAP z dn. 2007-06-25
Kairski sąd skazał na dożywotnie więzienie egipskiego inżyniera-atomistę, którego uznał za winnego szpiegostwa na rzecz Izraela. Mohamed Sayed Saber Ali pracował w państwowym Instytucie Energii Jądrowej w Inszas i według prokuratury, wyniósł
z miejsca pracy tajne dokumenty, a następnie przekazał je dwóm cudzoziemcom, pracującym dla izraelskiego wywiadu. Zidentyﬁkowano ich jako Irlandczyka Briana Petera
i Japończyka Shiro Izo – obaj otrzymali również zaoczne wyroki dożywotniego więzienia. Inżynier w czasie procesu zeznał, że jedynie wyniósł z pracy dokumenty za które
miał otrzymać 17 tysięcy dolarów, ale ich nie przekazał, a poza tym były to materiały
nieklauzulowane i wcześniej publikowane. Ponadto twierdził, że dwóch cudzoziemców
poznał w Hongkongu i kilkakrotnie się z nimi spotykał. Gdy nabrał podejrzeń, co do
ich intencji, natychmiast poinformował o zaistniałej sytuacji przedstawiciela egipskiego wywiadu w Arabii Saudyjskiej - Ahmeda Bahaeddina. Ten ostatni w sądzie zeznał,
że oskarżony skontaktował się z nim dopiero wtedy, gdy wiedział już, że jego działalność
szpiegowska została odkryta. Rzecznik MSZ Izraela, na samym początku procesu złożył
oświadczenie, w którym stwierdził, iż stronie izraelskiej nic nie wiadomo o sprawie.
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„Rosja jest zainteresowana austriackim lotnictwem”
OSW z dn. 2007-06-25
Austriacki kontrwywiad aresztował 11 czerwca Rosjanina Władimira Włoszczowa, poszukiwanego również przez służby niemieckie pod zarzutem szpiegostwa gospodarczego. Obywatel FR pełnił funkcję attaché handlowego Rosji w Wiedniu do 2001 r.,
a obecnie jest pracownikiem rosyjskiej agencji kosmicznej „Roskosmos”. Wraz z nim
aresztowano oﬁcera armii austriackiej Haralda S., odpowiedzialnego za stan techniczny helikopterów Tiger z eskadry AB212 stacjonującej w Linzu. Postawiono im zarzut
szpiegostwa na rzecz Rosji. Głównym celem Rosjanina były tajne wojskowe materiały
związane z wojskowym przemysłem lotniczym, dotyczących m.in. szczegółów technicznych samolotu Euroﬁghter i śmigłowca Eurocopter.

Lipiec 2007
„Wyciekające dane osobowe hiszpańskich oﬁcerów”
GAZETA WYBORCZA z dn. 2007-07-25
Były pracownik wywiadu Gwardii Cywilnej, Roberto Florez Garcia, został aresztowany 23 lipca 2007 roku, w swoim domu na Teneryﬁe. Aresztant w latach 2001-2004
rozpracowywał m. in. baskijskich i islamskich terrorystów, jednocześnie zdradzając
obcemu wywiadowi nazwiska wielu oﬁcerów hiszpańskich tajnych służb w zamian
za bardzo duże wynagrodzenie. Ponadto przekazywał on też informacje o strukturze
i procedurach służb, co zmusiło władze Hiszpanii do ich przeorganizowania. Zdaniem
dyrektora Narodowej Agencji Wywiadowczej, bezpieczeństwo państwa nie jest zagrożone, nie chciał jednak ujawnić, dla kogo pracował R.F.Garcia. Tymczasem media sugerują, iż chodzi o Rosję.
„Algierski szpieg”
GAZETA WYBORCZA z dn. 2007-07-10
W Algierii, po raz pierwszy orzeczono wyrok skazujący wobec obywatela tego
państwa za szpiegostwo na rzecz Izraela. 44-letni Said Sahnoun, z zawodu dziennikarz, został skazany na 10 lat więzienia za zbieranie i przekazywanie izraelskiemu
wywiadowi, poufnych informacji o siłach zbrojnych Algierii oraz innych krajów arabskich.

Sierpień 2007
„Chińskie służby penetrują niemieckie strony resortów”
RZECZPOSPOLITA z dn. 2007-08-28,
Piotr Jendroszczyk (Berlin)
Niemieckim specjalistom udało się wykryć atak hakerski przeprowadzany na potrzeby chińskiej armii. Jego celem miało być wykradzenie 160 gigabajtów danych
z komputerów urzędu kanclerskiego oraz resortów spraw zagranicznych, gospodarki
i nauki. Pierwszym symptomem ataku były wirusy wykryte już kilka miesięcy temu.
Zdaniem Johannesa Schmalzl’a, szefa Urzędu Ochrony Konstytucji Badenii-Wirtem-
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bergii (kontrwywiad) Chińczycy usiłują tą drogą pozyskiwać tajemnice gospodarcze,
nowe technologie i dane marketingowe. Ponadto, w jego opinii, chińskie służby coraz
intensywniej werbują Chińczyków zamieszkałych w Niemczech.

Wrzesień 2007
„Informacje z Biura Śledczego Tajwanu na sprzedaż”
DZIENNIK z dn. 2007-09-24
Jan Sochaczewski
23 września tajwańskie służby specjalne zatrzymały Lin Yu-Nung, wysokiego
rangą urzędnika tajwańskiego Biura Śledczego. Postawiono mu zarzuty przekazywania
Chinom szczegółowych informacji na temat działalności tego urzędu w zamian za korzyści ﬁnansowe. Wraz z nim zatrzymano Chen Chih-Kao, byłego pracownika Biura,
który nakłonił do współpracy Lin Yu-Nung.

Październik 2007
„Nielegalny zakup amerykańskich wojskowych czujników”
ONET.PL z dn. 2007-10-19
Na nowojorskim lotnisku zatrzymano Qing Li, 39-letnią Chinkę, która usiłowała
w Stanach Zjednoczonych nielegalnie kupić i przekazać do Chin czujniki wykorzystywane w najnowocześniejszym sprzęcie wojskowym. Kobieta próbowała, za pośrednictwem Internetu, nawiązać kontakt z ich producentem - ﬁrmą Endevco Corp. z miasteczka San Juan Capistrano. Qing Li negocjowała z podstawionym przez amerykański
wywiad wojskowy agentem kupno trzydziestu takich urządzeń, z których każde kosztuje ok. 2,5 tys. USD. Czujniki miała przesłać przez Hongkong do Chin, co – jak powiedziała – stanowić miało przysługę dla zaprzyjaźnionej osoby. Zapewniała przy tym,
iż zamierza kupić kolejną partię około stu takich urządzeń. Grozi jej co najmniej pięć
lat więzienia oraz grzywna w wysokości 250 tys. USD. Wojskowe czujniki znajdują się
na liście towarów objętych zakazem eksportu, a obrót nimi podlega ścisłej kontroli Departamentu Stanu i resortu obrony USA. Powyższe urządzenia mają zastosowanie do
pomiaru ładunków chemicznych i atomowych, jak również w modernizacji broni rakietowej i artylerii, m.in. w tzw. „sprytnych bombach”.

Grudzień 2007
„Rosyjski naukowiec pracuje na rzecz Chin”
TRYBUNA z dn. 2007-12-04
Dyrektor generalny „Cniimasz-Eksport” – ośrodka badawczego rosyjskiej kosmonautyki, a także członek Rosyjskiej Akademii Kosmicznej, Igor Rieszetin został
4 grudnia skazany na 11 i pół roku pozbawienia wolności. Również wobec trzech jego
współpracowników orzeczono kary więzienia od 3 do 5 lat. Moskiewski sąd uznał go
za winnego przekazywania stronie chińskiej technologii rakietowych i kosmicznych,
które mogą zostać wykorzystane do produkcji broni masowego rażenia. Ponadto zarzucono mu także inne przestępstwa, w tym: przemyt, defraudację środków i pranie
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brudnych pieniędzy. Szkody jakie skazany wyrządził państwu zostały wycenione na
kwotę 110 mln USD.
„Amerykański system traﬁa w ręce Chin”
PAP z dn. 2007-12-11
Oﬁcer japońskiej marynarki wojennej, 34-letni kapitan Sumitaka Matsuuchi, został oskarżony o skopiowanie tajnych dokumentów z komputerowego dysku dowództwa, a następnie o rozpowszechnianie ich wśród kadetów akademii wojskowej w Etajimie w prefekturze Hiroshima. Przed sądem wojskowym w Tokio postawiono mu
zarzuty szpiegostwa za pozyskanie i rozpowszechnianie tajnych informacji na temat
amerykańskiego systemu wczesnego ostrzegania Aegis, montowanego w japońskiej ﬂocie. Oﬁcjalnie wojskowe źródła w Tokio utrzymują, że dokumenty „nie opuściły kraju”,
jednakże były przechowywane m.in. na domowym dysku komputerowym podoﬁcera
ze szkoły w Etajimie, żonatego z Chinką.

Styczeń 2008
„Rosyjski szpieg u premiera Japonii”
PAP (brak daty)
Według japońskich mediów, jeden z pracowników ośrodka badawczego, przekazywał tajne informacje dyplomacie ambasady Rosji w Tokio, mającemu powiązania
z rosyjskim wywiadem wojskowym. Japoński ośrodek, w którym pracował domniemany szpieg, działa przy kancelarii premiera Japonii i zajmuje się białym wywiadem.
Oznacza to, że główne zadanie ośrodka to zbieranie i analizowanie informacji, przeznaczonych dla szefa rządu. Również w ramach tego ośrodka dokonuje się interpretacji
danych uzyskanych z satelitów szpiegowskich. Władze odmówiły podania personaliów
osób związanych z opisywanym zdarzeniem.
„Kret w izraelskiej armii”
WP.PL z dn. 2008-01-17
45-letni Dawid Szamir, z zawodu psychiatra, a jednocześnie major rezerwy izraelskiej został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że próbował on przekazać tajemnice wojskowe Iranowi, Rosji i palestyńskiemu Hamasowi. Oskarżony
przyznał się przed sądem w Tel Awiwie, że wielokrotnie przesyłał pocztą elektroniczną oferty dostarczania materiałów szpiegowskich, które nie spotkały się z zainteresowaniem odbiorcy. Adresatami były m.in. konsulaty irańskie w Londynie i Stambule,
a także agenci obcych służb. Tym ostatnim oferował informacje dotyczące planów ewakuacyjnych Izraela na wypadek wojny i schematów działania służb medycznych w takiej sytuacji.
„Zakupy w Łotewskim MSW”
PAP (brak daty)
Aleksandr Rogozin, II sekretarz ambasady rosyjskiej w Rydze, został uznany
za osobę niepożądaną oraz dostał nakaz wyjazdu z Łotwy w ciągu 48 godzin. Z infor-
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macji podanej 21 stycznia przez szefa łotewskiego resortu spraw wewnętrznych Mareks
Seglins wynika, że prowadził on działalność niezgodną ze statusem dyplomatycznym.
Został on oskarżony o kupowanie informacji niejawnych od łotewskich urzędników,
a także z baz danych łotewskiej policji. Głównie interesowała Rosjanina baza danych
osobowych MSW Łotwy. W sprawę zamieszanych było co najmniej pięciu obywateli
Łotwy. Operację kontrwywiadowczą w tej sprawie prowadziło podległe parlamentowi Biuro Ochrony Konstytucji (SAB), a po ujawnieniu działań Rogozina dochodzenie
przejęła usytuowana w MSW Policja Bezpieczeństwa (DP). Rogozin wyjechał do Moskwy 23 stycznia, a dwa dni później władze rosyjskie w ramach retorsji wydaliły wicekonsula Łotwy w Moskwie Peterisa Podvinskisa.

Luty 2008
„Chiński informator w koncernie Boeing”
PAP z dn. 2008-02-11
11 lutego agenci FBI zatrzymali 72-letniego Chung Dongfana, emerytowanego
inżyniera amerykańskiego koncernu Boeing, od lat mieszkającego w USA. Według
FBI, zatrzymany miał przekazać chińskiemu wywiadowi tajne materiały dotyczące
promów kosmicznych, wojskowych samolotów C-17 oraz rakiet Delta IV używanych
do wynoszenia satelitów na orbitę okołoziemską.

Marzec 2008
„Rodzinne zdobywanie informacji w Rosji”
PAP z dn. 2008-03-20
Dwaj posiadający obywatelstwo amerykańskie bracia, pochodzenia rosyjskiego,
zostali zatrzymani przez FSB 12 marca. Postawiono im zarzut szpiegostwa gospodarczego, polegającego na zbieraniu tajnych informacji na rzecz wielu zagranicznych kompanii gazowych i naftowych. Jeden z zatrzymanych pracował dla rosyjsko-brytyjskiego
koncernu naftowego TNK-BP, a drugi kierował stowarzyszeniem związanym z British
Counsil.

Kwiecień 2008
„Rosyjska „wtyczka” w niemieckiej technologii”
PAP z dn. 2008-04-11
44 – letni Werner G., został oskarżony przez niemiecką prokuraturę federalną
o szpiegostwo. Zdaniem oskarżycieli, w okresie od maja 2004 do grudnia 2006 roku,
wspomniany obywatel Niemiec, dostarczał rosyjskiemu wywiadowi dokumenty dotyczące problematyki przemysłowej w zamian za korzyści ﬁnansowe. Materiały te –
w ocenie prokuratury – dotyczyły „produktów wysoko zaawansowanej technologii,
które mogą być wykorzystywane głównie do celów cywilnych, ale także wojskowych”.
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„Służby specjalne Białorusi blokują niezależne media”
POLSKA z dn. 2008-04-29
Strony internetowe Radio Wolna Europa, nadającego z czeskiej Pragi, zostały
sparaliżowane przez skoordynowany atak hakerski. Akcja miała miejsce w 22. rocznicę
katastrofy w Czarnobylu. Kierownictwo stacji uważa, że za atakiem stały białoruskie
służby specjalne chcące uniemożliwić obywatelom Republiki Białorusi dostęp do informacji niezależnego nadawcy. Atak całkowicie sparaliżował pracę witryny białoruskiej
wersji radiostacji i poważnie utrudnił działanie edycji strony w innych krajach (m.in.
w Iranie, Rosji, Azerbejdżanie, Tadżykistanie, Kosowie, Macedonii, Bośni i Chorwacji). Napastnicy zastosowali technikę „Dos” (z ang. denial-of-service). Polega ona na
blokowaniu serwerów strumieniem fałszywych i niepotrzebnych danych, przez który
inni użytkownicy nie mogą się przebić. Podobny cyberatak miał miejsce rok wcześniej,
jednak trwał krócej i nie miał wpływu na strony internetowe w innych językach.
„Szpieg państwa sojuszniczego w Ameryce”
PAP z dn. 2008-04-22
22 kwietnia w New Jersey został aresztowany amerykański inżynier wojskowy
Ben-Ami Kadish. Postawiono mu zarzut przekazywania Izraelowi w latach 80-tych tajnych informacji dotyczących m.in. broni nuklearnej, myśliwca F-15 i systemu Patriot.
Dane pochodziły najprawdopodobniej z miejsca zatrudnienia Ben – Ami Kadisha czyli
z ośrodka badawczo-naukowego armii amerykańskiej w Dover w stanie New Jersey.
Odbiorcą tajnych informacji miał być rzekomo ten sam izraelski agent, który współpracował ze słynnym szpiegiem Jonathanem Jay Pollardem. Według oskarżenia Kadish
prowadził działania o charakterze wywiadowczym w latach 1979-85, choć jego kontakty z izraelskim agentem trwały aż do marca 2008 roku. Za dostarczane informacje
najprawdopodobniej nie pobierał wynagrodzenia. Obecnie Pollard odsiaduje karę dożywotniego więzienia za szpiegostwo na rzecz Izraela.

Maj 2008
„Rosyjski myśliwiec obiektem zainteresowania wywiadu USA”
TVN24 z dn. 2008-05-14
Rosyjskie władze zażądały, aby z ambasady USA w Moskwie zostali usunięci
dwaj attaché wojskowi. Zarówno amerykańskie, jak i rosyjskie władze odmówiły wyjaśnień w tej sprawie. Jednocześnie w mediach pojawiły się pogłoski, że dyplomaci
bez stosownego pozwolenia próbowali wejść na teren zakładów lotnictwa wojskowego
na Syberii, gdzie produkowany jest myśliwiec wielozadaniowy Su-34.
„Chiński szpieg w Pentagonie”
PAP z dn. 2008-05-14
Tomasz Zalewski
58-letni biznesmen Tai Shen Kuo, mieszkaniec Nowego Orleanu przyznał się
przed sądem do współpracy z wywiadem ChRL. W swoich wyjaśnieniach stwierdził,
że przekazał Chinom m.in. tajne informacje o planach sprzedaży Tajwanowi amerykań-
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skiej broni i sprzętu wojskowego. Informacje te wyłudził od byłego urzędnika Pentagonu, Gregga W. Bergersena, analityka w podległej resortowi obrony Defense Security
Cooperation Agency zajmującej się polityką eksportu broni. Za przekazane informacje
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 50 tys. USD. Grozi mu kara dożywotniego więzienia.

Styczeń 2009
„Rosyjscy szpiedzy w Europie”
GAZETA POLSKA z dn. 2009-01-07
W ocenie szefa belgijskich służb specjalnych Alain’a Winants’a, operacyjna aktywność wywiadów Federacji Rosyjskiej w Belgii, gdzie zlokalizowane są siedziby
NATO i instytucje Unii Europejskiej, osiągnęła niepokojące rozmiary. A.Winants
stwierdza wręcz, że w krajach Europy Zachodniej poziom obecności i aktywności
służb specjalnych FR jest prawie taki sam, jak podczas zimnej wojny. Szef belgijskich
służb dodał, że zainteresowanie rosyjskich wywiadów Brukselą jest ewidentne. A.Winants zwrócił ponadto uwagę na agresywność rosyjskich służb specjalnych.
„Po „zimnej wojnie” czas na „gorący pokój”
FORUM z dn. 2009-01-12
W opinii wysokich rangą oﬁcerów amerykańskich tajnych służb, działalność
szpiegowska Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych wróciła do poziomu z czasów zimnej wojny. W ich ocenie SWR i GRU odgrywają równie wielką rolę co dawniej,
a może nawet jeszcze większą. Stąd zapewne uzasadnione podejrzenia, że pierwsza
z wymienionych służb maczała palce w zabójstwie byłego szpiega Aleksandra Litwinienki w Londynie w 2007 roku, pomimo tego, że Władimir Putin zaprzeczył tym zarzutom i pochwalił SWR za stworzenie jednej z najbardziej profesjonalnych i skutecznych służb specjalnych.
„Szpiedzy wykradli Niemcom 20 mld EUR”
TRYBUNA z dn. 2009-01-16
Andrzej Wańkowicz
Niemcy oceniły, że w 2008 r. na skutek szpiegostwa przemysłowego, poniosły
szkody na kwotę 20 miliardów EUR. Winnymi takiej sytuacji są zagraniczne służby specjalne oraz biznesowa konkurencja, która przybiera szczególnie na sile w dobie
postępującej globalizacji. Na celowniku obcych wywiadów i koncernów są: przemysł
telekomunikacyjny, maszynowy, samochodowy (w oparciu o liczne publikacje, Niemcy wiodą w świecie prym w przemyśle samochodowym, zwłaszcza w klasie wyższej
i luksusowej), chemiczny, czy energetyczny. Dużym zainteresowaniem zagranicznych
służb i biznesowej konkurencji „cieszą się” również rozwiązania proekologiczne, które
są mocno wdrażane u naszych zachodnich sąsiadów. Szczególnie intensywnie operują
służby rosyjskie oraz chińskie. Stosują one cały wachlarz dostępnych metod i technik:
od klasycznej działalności, opartej ma werbowaniu agentów do nowoczesnych technik inwigilacji. Chińczycy, poza wymienionymi wyżej metodami i technikami, stosują
tzw. „technikę szpiegostwa na pół etatu”. Wg danych statystycznych, w Niemczech żyje
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obecnie około 80 tysięcy Chińczyków, z czego 1/3 studiuje. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji nie ma złudzeń, że większość z nich dysponuje „spisem zapotrzebowania” od swoich władz. Dlatego Chińczycy kradną eksponaty ze stoisk targowych, rozwiązania techniczne z komputerów w miejscach pracy. Ponadto zakładają podsłuchy
w biurach zarządów, centralach telekomunikacyjnych. Zdaniem jednego z oﬁcerów niemieckiego kontrwywiadu, Chiny stosują wywiad totalny: zbierają wszystkie informacje, nawet z pozoru nieistotne, by móc je później złożyć w jedną całość. Wszystko po to,
aby doprowadzić do jednego tylko celu: do technologicznej i militarnej przewagi, najpóźniej do 2020 roku, nad Stanami Zjednoczonymi. Instrukcje dogonienia światowej
czołówki otrzymało też kilkaset tysięcy pracowników służb specjalnych w Federacji
Rosyjskiej. W ubiegłym roku Władimir Putin ponowił wobec nich żądanie „aktywniejszego wspierania interesów rosyjskich przedsiębiorstw za granicą”.
„Afera z podsłuchami w Peru”
PAP z dn. 2009-01-23
Oskarżeni o nielegalne operacje podsłuchowe, w wyniku których do dymisji musiał się podać cały peruwiański rząd, prowadzili prywatną ﬁrmę ochroniarską Business Track SAC, która zainstalowała podsłuch w telefonach 30 osób. Zapis jednej
z podsłuchanych rozmów przeciekł na jesieni ubiegłego roku do mediów i wywołał
w Peru burzę. Była to rozmowa jednego z przedstawicieli państwowej ﬁrmy naftowej,
omawiającego łapówki za „ustawienie” kontraktów rządowych norweskiej ﬁrmie Discover Petroleum AS. W reakcji na aferę, prezydent Alan Garcia przyjął rezygnację
rządu i unieważnił kontrakty ww. skandynawskiej ﬁrmy. Dziesięciu z 17 ministrów
przywrócono później, a trzech byłych ministrów Kongres oczyścił ostatnio z zarzutów.
Natomiast na 14 innych ludziach, w tym czterech członkach najwyższego kierownictwa państwowej ﬁrmy naftowej i szeﬁe Discover Petroleum Josteinie Kjerstadzie ciążą
oskarżenia o korupcję i zmowę przestępczą. Discover Petroleum AS zaprzecza. Pięciu
z tych, którym w piątek postawiono zarzuty, to obecni lub byli oﬁcerowie marynarki wojennej. Peruwiańskie media twierdzą, że do instalowania podsłuchów używano
sprzętu wojskowego. Minister obrony Peru zaprzeczył, jakoby wojsko było zaangażowane w nielegalne operacje szpiegowskie i zapowiedział, że dwóch oﬁcerów w służbie
czynnej, pracujących w kontrwywiadzie, zostanie wydalonych z sił zbrojnych, jeśli zostaną skazani. Prezydent Garcia zdegradował w zeszłym tygodniu kontradmirała Eliasa
Manuela Ponce Feijoo, który był szefem Business Track.

Luty 2009
„Kret w NATO”
POLITYKA z dn. 2009-02-04, Jędrzej Winiecki
FORUM z dn. 2009-03-09, Vincent Jauvert
GAZETA POLSKA z dn. 2009-02-04, Antoni Rybczyński
Herman Simm, wysoki rangą urzędnik estońskiego ministerstwa obrony, sprzedawał Rosjanom estońskie i natowskie tajemnice wojskowe. H.Simm w zeznaniach
stwierdził, że Służbie Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWR) pomagał ze strachu. Bał
się, że Rosjanie ujawnią jego wieloletnie powiązania z KGB b. ZSRR, a potem z SWR.
Z KGB związał się podczas studiów milicyjnych w Moskwie. Dorabiał czarnorynko-

178

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1/09

wym handlem, wpadł i w zamian za uniknięcie konsekwencji zobowiązał się do współpracy. Przez wiele lat nie przydzielano mu żadnych zadań. Mimo radykalnej czystki
w wojsku, milicji i służbach specjalnych po odzyskaniu niepodległości w 1991 r., służby
specjalne Estonii nie wykryły rosyjskiego śpiocha. Co bardzo interesujące, H.Simmowi, pułkownikowi radzieckiej milicji i estońskiemu patriocie, w pomyślnym przejściu
weryﬁkacji pomogły rany odniesione w walce o talliński zamek w 1990 r. Uliczna manifestacja estońskich komunistów przeciw rozwodowi z ZSRR przerodziła się w szturm
wzgórza Toompea i położonych tam budynków parlamentu ochranianych przez oddział
H. Simma. Pułkownik został ranny, a jego okrwawiona twarz traﬁła dziwnym zbiegiem
okoliczności na pierwsze strony gazet. Stał się bohaterem. Dlatego m.in. przez krótki czas
dowodził w niepodległej Estonii policją, a w latach 1996–2006 stał na straży sekretów
wojskowych jako dyrektor wydziału bezpieczeństwa resortu obrony. Najcenniejsze łupy
zdobył po 2004 r., kiedy Estonia wstąpiła do NATO. Wtedy przez ręce H.Simma przechodziła korespondencja od zachodnich sojuszników. Zgodnie z zasadami, które panują
w Sojuszu estońskie siły zbrojne dostają te same informacje co inne armie. W ten sposób H.Simm poznawał natowskie tajemnice np. dotyczące ruchów oddziałów w Afganistanie, rozmieszczenia okrętów NATO na morzach. Analizy obrony Kosowa, raporty
o reakcjach na kryzys w Gruzji, czy wreszcie szczegóły dotyczące rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Ponadto znał natowski system szyfrujący, za którego
pomocą Sojusz szyfruje wewnętrzną korespondencję – od rozmów telefonicznych, przez
połączenia satelitarne, po wiadomości e-mail. W jaki sposób doszło do zdemaskowania
działalności szpiegowskiej H.Simma? Przede wszystkim błąd łącznika, który był pośrednim ogniwem w łączności wywiadowczej. Chodzi o niejakiego Jesusa Suaresa, podającego się za portugalskiego biznesmena z Madrytu, a w rzeczywistości oﬁcera SWR FR.
Jego prawdziwa tożsamość wyszła na jaw w 2007 r. na południu Europy, gdzie J.Suares
nieudolnie werbował pewnego kandydata na agenta, który o całej sytuacji poinformował
miejscowy kontrwywiad. Od tego czasu tamtejsze służby zaczęły bacznie przyglądać się
Portugalczykowi i jego rozmówcom. Przez długi czas zdjęcia rozmówców J.Suaresa nic
nie mówiły. Do pewnego dnia, kiedy to na zdjęciu udokumentowano, jak spotyka się ze
swym najcenniejszym kontaktem - Hermanem Simmem. H.Simm pojawił się na południu Europy pod pretekstem spędzenia urlopu i zdecydował się na nieostrożne spotkanie
z łącznikiem. Zupełnie inne procedury obowiązywały ich, gdy Suares bywał w Tallinie.
Wtedy Simm kontaktował się z łącznikiem jak w czasach zimnej wojny – za pomocą
niewyraﬁnowanej łączności radiowej. J.Suares przepadł bez wieści, natomiast H.Simm
wakacyjnym spotkaniem zwrócił uwagę estońskiego kontrwywiadu (KAPO), który dostał cynk od kolegów z NATO. Żeby zdobyć konkretne dowody zdrady, natowskie służby
(kluczowa rola CIA i MI6) zmontowały prowokację. H.Simmowi dano do rąk spreparowany dokument, a potem uważnie śledzono drogę, jaką przebył, traﬁając w końcu w ręce
rosyjskie. Niedługo po tym oﬁcerowie KAPO zatrzymali H.Simma.
„Pakistański wywiad powiązany z zamachowcami z Bombaju”
PAP z dn. 2009-02-05
Szef indyjskiej dyplomacji Shivshankar Menon powiedział w Paryżu, że za organizatorami zamachów w Bombaju stała pakistańska wojskowa agencja wywiadowcza ISI.
„Sprawcy planowali zamachy, szkolili się i przypuścili ataki z Pakistanu, a ich organizatorzy byli i pozostają klientami i tworami ISI” - oświadczył Menon w przemówieniu, zrelacjonowanym w czwartek przez indyjskie media. Oświadczenie to stanowi zaostrzenie
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tonu retoryki używanej przez Delhi. Indie obwiniają o przeprowadzenie zamachów mające
siedzibę w Pakistanie ugrupowanie terrorystyczne Lashkar-e-Taiba. Delhi stoi na stanowisku, że musiało ono mieć poparcie pakistańskich agencji, ale nie podawało dotąd z nazwy
ISI. Z kolei Pakistan zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek z zamachami i prowadzi
dochodzenie na podstawie otrzymanych z Indii informacji na temat sprawców zamachów.
Inwazja szpiegów na Wyspach Brytyjskich,
POLSKA z dn. 2009-02-09
Adam Synowiec
W oparciu o raport komórki wywiadu wojskowego z Whitehall, na Wyspach Brytyjskich wzmogły aktywność wywiady Rosji i Chin. Z opracowania wynika, że na
przykład liczba rosyjskich oﬁcerów wywiadu w samym Londynie nie zmniejszyła się
od czasów zimnej wojny. I choć czasy się zmieniły, to nadal Rosja przewodzi w tajnych
operacjach szpiegowskich przeprowadzanych przez obce siatki wywiadowcze na Wyspach Brytyjskich. Dokument sugeruje, że duża aktywność szpiegowska Rosji jest wyznacznikiem stale rosnących ambicji tego państwa i próbą wzmocnienia „własnej bazy
ekonomicznej”, w kontekście trwającego kryzysu gospodarczego.
„Urzędnicy UE celem seksownych agentek”
POLSKA z dn. 2009-02-13
Łukasz Słapek
W instytucjach Unii Europejskiej podniesiono alarm. Urzędnicy zostali pouczeni,
by w miejscu pracy szczególną uwagę zwracali na młode i atrakcyjne kobiety. Specjaliści w Brukseli i Strasburgu twierdzą, że dochodzi do sytuacji, gdy zajmujące się działalnością szpiegowską kobiety odważnymi dekoltami i wyzywającymi gestami usypiają
czujność pracowników, po czym niepostrzeżenie wykradają wrażliwe dokumenty. Pracownicy uważają z kolei, że z tym zagrożeniem to gruba przesada. Wysocy urzędnicy
zagrożenie traktują jednak poważnie. W grudniu skierowali do pracowników Komisji
Europejskiej tajne pismo w tej sprawie. Zawiera ono szereg wskazówek, które mają
powstrzymać niepokojące zjawisko. W gronie najbardziej zagrożonych wywiadowczą
penetracją instytucji jest wysoki komisariat ds. polityki zagranicznej. Kieruje nim Jaavier Solana. Istnienie takiego dokumentu dopiero teraz potwierdzili przedstawiciele
Unii. Sam fakt, że treść dokumentu wyciekła do mediów, mówi sam za siebie. Unijnych specjalistów zaniepokoiły słowa, jakie w styczniu padły z ust belgijskiego szefa
służb specjalnych. Alain Wintants powiedział, że Komisja Europejska i NATO są celem
wzmożonej aktywności agentów rosyjskich wywiadów. To kolejny już dowód potwierdzający, że obawy unijnych urzędników są uzasadnione.

Marzec 2009
„Bułgar i Rumun aresztowani za szpiegostwo”
PAP z dn. 2009-03-02 i 2009-03-03
Ewgenia Manołowa
Obywatel Bułgarii Petyr Zikułow i oﬁcer armii rumuńskiej Floricel Akim zostali aresztowani w Bukareszcie za prowadzenie działalności szpiegowskiej. Aresz-
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towań dokonała dyrekcja ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu,
uznając, że powstało zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w Rumunii. Informacja na ten temat została potwierdzona przez rzecznika bułgarskiego MSZ Dragowest Goranow, a po tym jak ukazała się w bułgarskiej telewizji. Rzecznik MSZ
Bułgarii poinformował, że Bułgarowi i obywatelowi rumuńskiemu zarzucono, iż
przekazywali informacje o charakterze wojskowym, w tym tajne, przedstawicielowi
kraju, który nie jest członkiem NATO i UE. Mieli za to otrzymać znaczną sumę pieniędzy. Wypada dodać, że trzy lata temu w Rumunii aresztowano Bułgara, któremu
zarzucono szpiegostwo ekonomiczne, lecz sąd nie potwierdził tych zarzutów i mężczyznę zwolniono.
„Były szef tajnych służb Serbii za czasów Slobodana Miloszevicia był agentem CIA”
RZECZPOSPOLITA z dn. 2009-03-03
Jovica Staniszić, były szef tajnych służb Serbii za czasów Slobodana Miloszevicia był agentem CIA. J.Staniszić jest oskarżony o zbrodnie wojenne. Przed Trybunałem
w Hadze odpowiada z wolnej stopy.
„Islamiści chcieli zaatakować francuski kontrwywiad”
RMF.FM.pl z dn. 2009-03-11
Francuskie służby specjalne udaremniły zamach bombowy na podparyską siedzibę kontrwywiadu - ujawnia dziennik „Le Figaro”. Atak planowało algiersko-francuskie
ugrupowanie islamskich terrorystów, którego szefem był szkolony w Syrii 29-letni informatyk, pochodzący z imigranckiego przedmieścia Paryża. Bojówka kupiła kilkaset
kilogramów substancji chemicznych, które miały posłużyć do produkcji ładunków wybuchowych.

Kwiecień 2009
„Ojciec i syn szpiegowali na rzecz Rosji”
PAP z dn. 2009-04-12
Harold Nicholson, były wysoki rangą agent amerykańskiej Centralnej Agencji
Wywiadowczej (CIA) i jego syn Nathaniel zostali oskarżeni o przekazywanie Rosji
informacji i branie za to pieniędzy. Co ciekawe, 58-letni H.Nicholson dostał już wyrok
23 lat więzienia w stanie Oregon za wcześniejszą działalność szpiegowską. W 1997
roku przyznał się do przekazywania Rosji tajemnic państwowych dotyczących prowadzonych przez siebie szkoleń rekrutów CIA i tożsamości wysokich rangą agentów. Za
przekazanie tych informacji miał otrzymać ok. 300 tys. USD. Nowy akt oskarżenia dotyczący przekazywania kolejnych informacji, tym razem za pośrednictwem odwiedzającego go w więzieniu syna, który w latach 2006-2008 spotkał się z rosyjskimi agentami co najmniej cztery razy. Za działalność szpiegowską w tym okresie mężczyźni
otrzymali 47 tys. USD. Charakteru tych informacji nie ujawniono. Podejrzewa się, że
Harold Nicholson nawet w więzieniu był uważany przez Rosjan za cenne źródło informacji na temat sposobu jego demaskacji i zatrzymania oraz wiedzy śledczych o rosyjskich praktykach, by móc zapobiec zdemaskowaniu innych swoich agentów.
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„Brytyjskie służby specjalne zapobiegły krwawej niedzieli”
DZIENNIK z dn. 2009-04-11
Sukces brytyjskiego kontrwywiadu (MI5) w walce z terroryzmem. Brytyjska
służba specjalna udaremniła przeprowadzenie w Wielkanoc zakrojonego na szeroką
skalę zamachu terrorystycznego. Członkowie Al-Kaidy planowali serię ataków bombowych w centrach handlowych w Manchesterze. MI5 aresztowała 12 imigrantów z Pakistanu podejrzanych o przygotowanie ataku, który jeśliby się powiódł, przeszedłby do
historii jako największy w historii zamach terrorystyczny na Wyspach Brytyjskich. Do
kulminacji miało dojść w Wielką Sobotę.
„Skandal szpiegowski we Francji”
RMF.FM.pl z dn. 2009-04-13
Pracownicy wielkiego koncernu szpiegowali ekologów z „Greenpeace” Służby specjalne wielkiego koncernu energetycznego EDF szpiegowały i włamywały się
do komputerów działaczy organizacji ekologicznej „Greenpeace”. Według rezultatów
wstępnego śledztwa, koncern EDF najbardziej interesowały informacje o planowanych
przez ekologów spektakularnych akcjach; takich jak demonstracje przed elektrowniami
jądrowymi, czy blokowanie transportu radioaktywnych odpadów. Wykradzione zostały też raporty na temat słabych punktów ochrony reaktorów atomowych, między innymi w razie ataków terrorystycznych. Dwóch podejrzanych o szpiegowanie pracowników zostało natychmiast zwolnionych przez dyrekcję EDF, która zapewnia, że działali
oni nielegalnie, na własną rękę.

Maj 2009
„Sąd przedłużył areszt Białorusinowi oskarżonemu o szpiegostwo”
PAP z dn. 2009-02-24
Do końca maja 2009 r. został przedłużony przez Sąd Apelacyjny areszt wobec
oskarżonego o szpiegostwo przeciw Polsce obywatela Republiki Białorusi Siergieja
M. Sąd Apelacyjny uwzględnił wniosek o przedłużenie aresztu wobec M., złożony
przez Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym od czerwca 2008 r. trwa jego tajny
proces. Nie wiadomo, na jakim etapie jest obecnie postępowanie sądowe. 43-letniego
Siergieja M. zatrzymano na Litwie w listopadzie 2006 r., na wniosek Polski, która
potem zażądała jego ekstradycji. W 2007 r. zgodził się na to litewski sąd. Siergieja
M. oskarżono o „udział w wywiadzie Białorusi i działanie na szkodę Polski” - za co
grozi do 10 lat więzienia. Według polskiej prokuratury Siergiej M „w latach 2005-2006 na terenie obcych państw nakłaniał obywatela Polski do działań na rzecz białoruskiego wywiadu przeciwko Polsce”. Od znajomego obywatela Polski Krzysztofa
G. Siergiej M. chciał uzyskać listę pracowników polskiego MSZ i ich numery telefonów, a także tajne dokumenty ministerstwa. Za obietnicę udzielenia informacji miał
zapłacić 500 USD.
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„Trzęsienie w Wielkiej Brytanii”
GAZETA WYBORCZA z dn. 2009-05-26
Jacek Pawlicki
11 września 2008 r. w bazie Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w Innsworth
w hrabstwie Gloucestershire skradzione zostały trzy twarde dyski. Na dyskach znajdowały się nie tylko dane osobowe oﬁcerów brytyjskiego lotnictwa, ale też szczegóły dotyczące ich życia osobistego, takie jak: dokładny stan zdrowia, stan zadłużenia, wyroki
sądowe, romanse, nałogi, zażywanie narkotyków, wizyty u prostytutek z dokładnymi
nazwiskami osób trzecich. Takie właśnie szczegóły wyżsi rangą oﬁcerowie armii brytyjskiej muszą podawać w odpowiedzi na szczegółowe pytania podczas procesu sprawdzania, czy mogą być dopuszczeni do tajnych informacji. Wszystkie te dane zostały
zapisane w niezabezpieczonej formie na twardych dyskach komputerów w bazie…To
nie jedyny przypadek kradzieży poufnych informacji na Wyspach Brytyjskich. Jedna
z głośnych historii dotyczyła zaginięcia pendrive’a zawierającego szczegółowe informacje na temat 6000 pacjentów więzienia w Preston. Choć dane były zakodowane, to
do pamięci była przyczepiona mała, karteczka z hasłem…

