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Od kilku lat trwa sądowy pro-
ces o prawa do „Sylanu” – sy-
stemu niejawnej łączności te-
lefonicznej–zktórejkiedyśko-
rzystałprezydentorazpremier.
I nadal jest użytkowany przez
część administracji rządowej.
Spór toczysięmiędzybiało-

stockim Biatelem SA, który
w 2008 r. udzielił 2 mln zł po-
życzki twórcy systemu, czyli
warszawskiej firmie TechLab
2000. Na technologii „Sylana”
bazują m.in. telefony „Kryp-
ton”, które zakupiło CBA,
o czym informowaliśmy we
wczorajszym „Dzienniku Pol-
skim”. Tekomórki nie uzyska-
ły – i raczej już nie uzyskają
– certyfikatu ABW dostępu
do informacji niejawnych.
TechLab2000istniejedzisiajprak-
tycznie jużtylkonapapierze.
Do upadku tej firmy przy-

czyniły się podejrzenia ABW
oujawnienie tajemnicysłużbo-
wej. Poszło o dokumentację
„Sylanu”, która trafiła jakoza-
stawpożyczkidokancelarii taj-
nejBiatelu.Śledztwowtejspra-

wie prowadziła warszawska
Prokuratura Okręgowa, ale je
umorzyła, nie stawiając żad-
nych zarzutów.
Wcześniej, w wydanym

oświadczeniuzarządTechlabu
o swoje problemy oskarżał
ABW, która – jako instytucja
certyfikującaurządzeniakryp-
tograficzne – przez ostatnie
dwa lata miała odmawiać cer-
tyfikowaniawyrobówtej firmy.
To miało uniemożliwić ich se-
ryjnąprodukcjęorazsprzedaż,
awkonsekwencjidoprowadzić
spółkę do problemów i wymu-
sićzawarcieniekorzystnejumo-
wy zBiatelemSA.
– Obowiązujące procedury

rzeczywiście sprawiają, że
ABW może całkowicie dowol-
niepodejmowaćdecyzjewkwe-
stiidopuszczenia lubwyklucze-
nia z certyfikacji w zakresie
ochrony kryptograficznej. To
rodzi niebezpieczeństwa, bo
w ten sposób – udzielając cer-
tyfikatu lubnie–możnawspie-
rać lub utrudniać rozwój firm.
Na dodatek całość procedury

certyfikacji objęta jest tajemni-
cą, więc nie podlega kontroli.
To powinno się zmienić – uwa-
ża płk Mieczysław Tarnowski,

byływiceszefABW.
Biatel tospółka,któraw2003

roku odegrała ważną rolę
wpozbyciusięprzezówczesne
MSWiA węgierskiego udzia-
łowcakonsorcjumPoldok,któ-
rerealizowałomiliardowykon-
traktna produkcjęnowychdo-
wodówosobistychipaszportów.
W tajemniczych okolicznoś-
ciach,coopisał ,,Newsweek”,za-
jęła jegomiejsce, a jako swego
przedstawicieladokonsorcjum

zgłosiłaGrzegorzaBiałoruskie-
go, szefa gabinetu polityczne-
go ówczesnego ministra
KrzysztofaJanika.Byłypodej-
rzenia, że w tej operacji dużą
rolę odegrały służby specjal-
ne.Nigdy tegoniewyjaśniono.
Przezkilka lat radąnadzor-

czą Biatelu kierował Leon Ko-
mornicki, absolwentAkademii
SztabuGeneralnego Sił Zbroj-
nychZSRRwMoskwie, aw la-
tach 1992–1998 zastępca szefa
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego.Jegonazwiskomoż-
na też znaleźć w kilku innych
spółkach,m.in.wPol-Aqua,któ-
razajmowała sięm.in. budową
rurociągu Przyjaźń.
Gdyby jednak przyjąć, że

ABWstwierdziła, iż dokumen-
tacja „Sylanu” trafiła doniedo-
godnej zaufanej firmy, to jak
wytłumaczyć, że wcześniej
wydałaBiatelowi poświadcze-
nie bezpieczeństwa przemy-
słowego do klauzuli „tajne”?
Zawiodła ochrona kontrwy-
wiadowcza?

Ukrywał się
wwersalce

KomendaWojewódzka Policji
wKrakowieotrzymałainforma-
cje, że62-letniWłoch,który jest
poszukiwany europejskim na-
kazem aresztowania za udział
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej,zajmującejsięhandlem
narkotykami może znajdować
sięwPolsce.
–Poszukiwanywspółpraco-

wał z prominentnymi członka-
miklanówCamorraorazNdran-
ghetaibyłwprzeszłościkarany
za zabójstwo – mówi Michał
KondziorzbiuraprasowegoKo-
mendy Wojewódzkiej Policji
wKrakowie.
Policyjna grupa poszuki-

wawcza zKrakowaustaliła, że
ściganyma żonę Polkę imoże
ukrywać się w jej domu
wmiejscowości położonej nie-
daleko Krakowa, w powiecie
proszowickim. –Wczoraj po-
licjanci przeszukali dom skła-
dający się z trzech kondygna-
cji. Rodzina twierdziła, żewy-
jechał – powiedział Michał
Kondzior zmałopolskiej poli-
cji. Okazało się jednak, żewło-
ski mafioso ukrywał się

w wersalce, gdzie został od-
naleziony przez policjantów.
Przestępca z Italii był też ka-
rany za zabójstwo.
To niejedyne zatrzymanie

groźnego przestępcy w Polsce.
47-letniUkrainiec,skazanyzaza-
bójstwo,zostałzłapanywLubli-
nie.Braliw tymudział również
policjanci zKrakowa.
– Wraz z funkcjonariusza-

mi z Lublina zatrzymali po-
szukiwanego w czasie pracy
na budowie. Wykonywał tam
prace dorywcze, był zaskoczo-
ny i nie stawiał oporu –mówi
Michał Kondzior. Policja szu-
kała go od 11 grudnia 2012 ro-
ku. – Wtedy Sąd Okręgowy
w Katowicach wydał list goń-
czywydanyw związku z tym,
że niewrócił z przepustki z za-
kładu karnego. Udzielonomu
jej zewzględunazły stan zdro-
wia, wymagający leczenia
w szpitalu poza więzieniem
– tłumaczy Kondzior.
Z informacji zdobytych

przez policjantów wynika, że
47-latek jest bardzo niebez-
pieczny, prawdopodobnie słu-
żyłwSpecnazie (jednostki spe-
cjalne)wczasiekonfliktuwAf-
ganistanie (stąd znajomość
sztukwalki).Podejrzewanyjest
takżeokontaktyzmafiąukra-
ińską.Ukrainazwróciła się już
o jego ekstradycję.

PRZESTĘPCZOŚĆ.Małopol-
scypolicjanci zatrzymali nie-
bezpiecznegowłoskiegoprze-
stępcęposzukiwanegoeuropej-
skimnakazemaresztowania.
Mężczyznamiałnakonciehan-
delnarkotykami i zabójstwo.

Tajemnicze połączenia
nie podlegają kontroli
KONTROWERSJE. Zawiodła ochrona kontrwywiadowcza czy celowo
doprowadzonodowyeliminowania systemu łączności utajnionej państwa?

Nagrał złodzieja
po napadzie na sklep

Prokuratura skierowała w tej
sprawieoskarżeniedosądu.
Donapadudoszło 8 sierpnia

ubiegłego roku w jednem ze
sklepów przy al. Słowackiego
wKrakowie. J. wszedł do skle-
puzpistoletemgazowymizażą-

dał wydania pieniędzy. Chwilę
później wystrzelił w stronę ko-
biety iwyciągnął zkasy570zł.
Następnie wsiadł do samo-

chodu i uciekł. Wybiegającego
ze sklepu 24-latka zauważył
przypadkowy kierowca, który
ruszyłzaoskarżonym.Zrobiłmu
zdjęcia i zadzwonił napolicję.
Mężczyzna został zatrzy-

many kilka godzin później.
Przyznał się do napadu. Wy-
jaśnił, żedoprzestępstwapop-
chnęła go trudna sytuacja fi-
nansowa. Grozi mu do 12 lat
więzienia.

SLEDZTWO.Poudanymna-
padzienasklep24-letni Jakub
J.wsiadł dosamochodu i odje-
chał.Nie spodziewał się, że
ktoś robimuzdjęcia i filmuje je-
gopoczynania.Dzięki nimkilka
godzinpóźniej policjanci nie
mieli problemuznamierze-
niemzłodzieja.
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Sądy rodzinne zabierają dzieci
na podstawiewątpliwych opinii

Sądy,któredecydująolosiedzie-
ci,najczęściejopierająswojede-
cyzjenaopiniipsychologówzro-
dzinnych ośrodków diagnosty-
czno-konsultacyjnych (RODK).
WedługBiura SprawKonstytu-
cyjnychProkuraturyGeneralnej
RODKniemadotegopodstaw.
Zgodnie z rozporządzeniem

Ministerstwa Sprawiedliwości
z2001r.,takieopiniepowinnydo-
tyczyćwyłączniedziecizdemora-
lizowanych lub kierowanych
do poprawczaka. Tymczasem
RODKwydajejerównieżwspra-
wierodzin,wktórychnajmłodsi
niemająproblemówzprawem.
Takbyłowprzypadkutrzech

synów państwa Bajkowskich,
którzy do dzisiaj przebywają
wdomudziecka.Osprawiepisa-
liśmynałamach„DziennikaPol-
skiego”. – Opinia RODK była
ważną, ale nie jedyną podsta-
wą ustaleń w tej sprawie. Po-
nadtosądopierałsięnawywia-
dziekuratorazawodowego,opi-
nii szkolnej oraz zeznań rodzi-
cówchłopców–zapewniaBeata
Górszczyk, rzeczniczka Sądu
OkręgowegowKrakowie.
Prokuratura zwróciła mini-

sterstwuuwagęnatenproblem,

wodpowiedzi resort sprawied-
liwości zaznaczył, że sięganie
poopiniępsychologówośrodka
pełni funkcję prewencyjną.
RzecznikPGMateuszMarty-

niukniewyklucza skierowania
sprawydoTrybunałuKonstytu-
cyjnego.Gdybyuznał on stano-
wiskoprokuratury,tysiąceosób
mogłyby podważyć wyroki są-

dów rodzinnych, zwłaszcza te,
w których opinie RODK były
przesądzające.
DrBarbaraGujskazPolskie-

go Towarzystwa Higieny Psy-
chicznej, równocześnie prezes
stowarzyszenia Stop Mani-
pulacji,zauważa,żenierzetelne
opiniepsychologówzRODKnie
są rzadkością. – Zdarza się, że
opracowanesąnawłasnychte-
oriach czy przekonaniach psy-
chologów – twierdzi. I podkre-
śla, że brak kompetencji u ta-
kichspecjalistówjestkrzywdzą-
cy dla rodzin, które mają

wewnętrzny problem. Jej zda-
niem, sądy rutynowo opierają
się na opinii pracowników
RODK. – Zapomina się o tym,
żedokażdejsprawynależypod-
chodzićindywidualnie.Psycho-
logamibadającymitakdelikat-
nąsferę,jakąsąstosunkirodzin-
ne, powinni być tylko wybitni
specjaliści –uważadrGujska.
Twierdzi również, że rola

psychologówwopiniowaniure-
lacji między rodzicami a dzieć-
mi powinna być ograniczona.
–Sędziowiepowinniopieraćsię
głównie na faktach, a nie opi-
niach,któremogąniebyćobiek-
tywne. Zdarzają się sytuacje,
wktórychministerstwopotwier-
dza, że opinia wydana przez
RODK jest nierzetelna i łamie
standardy,mimotegosędziowie
wydająwyrok,uzasadniającgo
wnioskamizawartymiwopinii
–mówiprezes stowarzyszenia.
Zauważa, żeopiniepsycholo-

gówczęstoodzwierciedlajątylko
tymczasowe stosunki rodziców
zdziećmi.–Niemająwiedzy,ani
umiejętnościdozbadaniadługo-
falowychrelacjiwrodzinie–mó-
wi Barbara Gujska. I wskazuje
na jeszcze jeden problem – psy-
chologowie, psychoterapeuci
iseksuolodzyniebędącylekarza-
misąpozakontrolą.–Niemażad-
nejskutecznej możliwościukara-
nia ich i pozbawienia prawa
dowykonywania zawodu–mó-
wiekspert.

KONTROWERSJE.Prokuratu-
raGenaralnauznała,żeopinie
psychologów,napodstawiektó-
rychsądyrodzinnedecydująm.in.
oodebraniurodzicomdzieci,są
nieważne.Sprawamożetrafić
doTrybunałuKonstytucyjnego.

MARCINBANASIK

Pamięci
lotników

To inicjatywa Krakowskiego
Oddziału Stowarzyszenia Se-
niorówLotnictwaWojskowego
RP. Na tablicy pamiątkowej,
która w jednostce w Balicach
zostanieodsłonięta jutro,przy-
pomnianazostaniedziewięcio-
osobowa załoga samolotu
An-12 z 13. Pułku Lotnictwa
Transportowego,stacjonujące-
gowówczas podKrakowem.
Samolot ten, wojskowy,

choć zarejestrowany jako na-
leżący do PLL LOT, 13 maja
1977 roku–wedługoficjalnych
informacji –wiózł zWarszawy
przez Warnę do Libanu tran-
sport truskawek.Dowodziłnim
doświadczonypilotHenrykBa-
jer. Podczaspodejściado lotni-
skawBejrucieAn-12 rozbił się
ogóręnieopodalwsiAramoun,
8 kilometrów od pasa starto-
wego. Zginęła cała załoga.
Od wielu lat mówi się, że sa-
molotmógł zostać zestrzelony,
bo tak naprawdę przewoził
broń dla Libańczyków.
Na tablicy pojawią się rów-

nież nazwiska poległych pod-
czas lotów ćwiczebnych dzie-
więciupilotów2.pułkumyśliw-
skiego, któryodwojnydo1963
rokumiał bazęwBalicach.

WOJSKO.Byli i obecni lotnicy
wojskowiuczcząwBalicach
pamięćzałogi samolotuAn-12,
która 13maja 1977 rokuzginęła
podBejrutem.
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62-letni przestępcazWłochmyślał, żewPolscebędziebezpieczny

EWAKOPCIK

Zdarzasię, że
opinieopracowane
sąnawłasnych
teoriach
iprzekonaniach
psychologów

drBarbaraGujska
stowarzyszenieStopManipulacji

Udzielając
certyfikatu lubnie
–możnawspierać
lubutrudniać
rozwój firm

MieczysławTarnowski
były wiceszef ABW


