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„Szakal” w Warszawie
Przemysław gasztold-seń

Ramírez Sánchez był (i wciąż 
jest) inspiracją dla muzyków 
i fi lmowców. Jego zdjęcie 
wykorzystał na okładce pły-

ty brytyjski zespół Black Grape, a w ze-
szłym roku miniserial w reżyserii Oli-
viera Assayasa, opowiadający o losach 
terrorysty, został nagrodzony Złotym 
Globem. Dzięki zuchwałym atakom 
terrorystycznym „Szakal” szybko stał 
się legendą. Niektórzy chcieli w nim 
widzieć nowego Che Guevarę – bo-
jownika i rewolucjonistę, który wal-
czył z „zepsutym kapitalistycznym 
światem”. W rzeczywistości był bez-
względnym najemnikiem, gotowym 
za pieniądze spełnić wszystkie żąda-
nia swoich zleceniodawców. 

Najemny terrorysta
Urodził się 12 października 1949 roku 
w Wenezueli w rodzinie zamożnych 
prawników. Jego ojciec był zafascy-
nowany ideologią komunistyczną. Na 
cześć Lenina nadał synowi imię Ilich 
(Ilicz). Młody Ilich studiował w Lon-
dynie i Moskwie. W stolicy Związku 
Radzieckiego poznał wielu Palestyń-
czyków i postanowił przyłączyć się do 
ich walki o wolną Palestynę. W latach 
siedemdziesiątych związał się z Wadim 
Haddadem i jego Ludowym Frontem 
Wyzwolenia Palestyny – terrorystycz-
ną organizacją arabską o charakterze 
marksistowskim. W Jordanii przeszedł 
specjalne przeszkolenie wojskowe 
w palestyńskim obozie. 

 Ð Zdjęcie operacyjne wykonane z ukrycia przez funkcjonariusza SB podczas pobytu „Szakala” w Warszawie (na spacerze 
po Starym Mieście); literą „X” oznaczono Sancheza, „Z” – Grażynę B. towarzyszącą mu w czasie wizyty, „Y” – Jordańczyka 
Zafera El-Shafi ai

W sobotę wieczorem, 21 lutego
1981 roku, dwudziestokilogramowy 
ładunek wybuchowy 
eksplodował na parterze 
monachijskiej siedziby 
Radia Wolna Europa. Dwie osoby 
zostały ranne, a wybuch był tak po-
tężny, że słyszano go w całym mie-
ście. Za zamachem stał Ilich 
RamÍrez Sánchez ps. Carlos, Szakal,
światowej sławy terrorysta, 
który często bywał w PRL. Czy jego 
wizyty w Warszawie miały związek 
z tym i innymi zamachami? 
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Pierwsze kroki w terrorystycznym 
rzemiośle stawiał w 1973 roku, gdy pró-
bował zastrzelić w Londynie przedsię-
biorcę żydowskiego pochodzenia, właś-
ciciela sieci sklepów Marks & Spencer 
– Josepha Sieffa. Rok później na pary-
skim lotnisku Orly dwukrotnie próbo-
wał trafi ć z ręcznej wyrzutni granatów 
w samolot izraelskich linii lotniczych 
El-Al. Bezskutecznie. Uszkodził jednak 
jugosłowiański odrzutowiec. W 1975 
roku zastrzelił dwóch francuskich ofi ce-
rów wywiadu i swojego bezpośrednie-
go przełożonego Michela Moukharbala, 
którego podejrzewał o zdradę. 

Pół roku później „Szakal” (bo taki 
przydomek otrzymał po tym ataku) 
zaatakował podczas wiedeńskiego 
spotkania ministrów krajów OPEC. 
W brawurowej akcji sześcioosobowe 
komando „Carlosa” przejęło kontrolę 
nad budynkiem, w którym obradowa-
ło jedenastu ministrów z krajów eks-
portujących ropę naftową. Terroryści 
odlecieli samolotem do Algierii wraz 
z zakładnikami i tam ich uwolnili. Do 
dzisiaj kulisy całej operacji nie są cał-
kowicie jasne. Po powrocie do Jeme-
nu Wenezuelczyk został skrytykowany 
przez Haddada i wyrzucony z LFWP. 
Akcja w Wiedniu przyniosła mu wiel-
ką sławę, której nie wahał się wyko-
rzystać. Od tej pory działał na własną 
rękę: rozpoczął współpracę ze służba-
mi specjalnymi Syrii, Iraku i krajów 
bloku komunistycznego oraz dowodził 
ugrupowaniem pod nazwą Organiza-
cja na rzecz Arabskiej Walki Zbrojnej.

„Carlos” ożenił się z Magdaleną 
Kopp – jedną z założycielek zachodnio-
niemieckich Komórek Rewolucyjnych 
i byłą dziewczyną Johannesa Wein-
richa – wówczas bliskiego współpra-
cownika terrorysty odpowiedzialnego 
m.in. za podłożenie bomby w siedzibie 
Radia Wolna Europa. Gdy na począt-
ku 1982 roku Kopp została aresztowa-
na we Francji i skazana na cztery lata 
więzienia, „Szakal” postawił ultimatum 
francuskiemu rządowi, domagając się 
jej szybkiego uwolnienia. Władze w Pa-
ryżu nie ugięły się przed żądaniami ter-
rorysty, a ten w odwecie przeprowadził 

kilka zamachów wymierzonych przeciw 
francuskim instytucjom. Jego współpra-
cownicy podłożyli bombę w pociągu 
TGV oraz wysadzili francuskie cen-
trum kulturalne w Berlinie Zachod-
nim. Była to osobista wojna „Carlo-
sa” z rządem Francji, w której względy 
ideologiczne nie miały znaczenia. Osta-
tecznie w maju 1985 roku Magdalena 
Kopp została zwolniona z więzienia, 
ale w tym czasie organizacja „Carlosa” 
miała już poważne trudności. Przyjaź-
nie nastawione dotąd państwa komuni-
styczne zaprzestały udzielać pomocy 
i schronienia ludziom „Szakala”. Rządy 
państw bloku sowieckiego nie chciały 
brać udziału w jego prywatnej wojnie 
z francuskimi władzami, a dla wschod-
nioeuropejskich służb on sam stawał się 
coraz bardziej uciążliwym gościem.

Warszawskie tropy „Szakala” 
Na początku lat osiemdziesiątych 
„Carlos” był znanym już na całym 
świecie niebezpiecznym terrorystą. 
Podróżował między krajami Bliskie-
go Wschodu i Europy Wschodniej, 
planując kolejne zamachy i operacje. 
Jego główną siedzibą był Budapeszt, 
ale bardzo często bywał też w Berli-
nie Wschodnim, Pradze i Sofi i. Przy-
jeżdżał również do komunistycznej 
Polski. Kraje Europy Wschodniej 
były traktowane przez terrorystów 
jako „kurorty”, gdzie odpoczywali po 
przeprowadzonych operacjach. W PRL 
działała siatka jednego z najbardziej 
znanych arabskich terrorystów, Abu 

Nidala, a on sam miał legalną fi rmę 
handlującą bronią. Jego ugrupowanie 
– Abu Nidal Organization – było od-
powiedzialne za ataki w dwudziestu 
krajach, w których zginęło lub zostało 
rannych ponad dziewięćset osób. Do 
Warszawy przyjeżdżali również wy-
słannicy różnych frakcji zbrojnych Or-
ganizacji Wyzwolenia Palestyny, jak 
choćby zmarły w 2010 roku Abu Daud, 
którego 1 sierpnia 1981 roku w war-
szawskim hotelu „Victoria” próbował 
zamordować wysłannik Abu Nidala.

„Carlos” po raz pierwszy pojawił się 
w Warszawie w 1970 roku jako przed-
stawiciel wenezuelskiej organizacji ko-
munistycznej na kongresie studentów. 
Kolejne wizyty funkcjonariusze SB 
odnotowali w 1980 i 1981 roku. Ter-
rorysta posługiwał się wówczas pasz-
portami jemeńskim i libańskim. Nie 
wiadomo, co robił w Polsce, jego pobyt 
prawdopodobnie nie był kontrolowany. 

W sobotę wieczorem 21 lutego 1981 
roku, dwudziestokilogramowy ładunek 
wybuchowy eksplodował na parterze 
monachijskiej siedziby Radia Wolna 
Europa. Bomba została umieszczo-
na niedaleko sekcji czechosłowackiej. 
Wybuch był tak potężny, że słyszano go 
w całym mieście. Dwie osoby zostały 
ranne, a straty w wyniku zamachu osza-
cowano na dwa miliony dolarów. Za za-
machem stał „Carlos”, wynajęty przez 
rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceauşe-
scu. Tajna rumuńska policja polityczna 
Securitate zapłaciła mu za to podobno 
milion dolarów. Przyjazd „Carlosa” do 
Warszawy w 1981 roku mógł być po-
wiązany z przygotowaniami do zama-
chu w Monachium. Dzięki agenturze 
w tej rozgłośni polskie służby dyspo-
nowały szczegółowym planem zabez-
pieczeń budynku. Mogło więc dojść do 
przekazania tych dokumentów „Szaka-
lowi”, co znacznie ułatwiło mu zaplano-
wanie i przeprowadzenie akcji. 

Następne lata terrorysta spędził 
w Budapeszcie, gdzie węgierskie służ-
by bacznie obserwowały jego współ-
pracowników. Materiały z tej operacji 
przekazały polskiemu MSW. Dzięki 
temu peerelowski kontrwywiad uzyskał 

 Ð Okładka płyty It’s great when you’re 
straight yeah zespołu Black Grape, 
który przeniósł wizerunek terrorysty 
„Carlosa” w sferę popkultury
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bardzo istotne informacje o miejscach, 
w których przebywali ludzie „Szaka-
la”. Poznał także ich fałszywe nazwiska 
i pseudonimy. Zauważono, że w lutym 
1980 roku Warszawę odwiedził Sala-
meh Tarik Hassan, używający paszpor-
tów irackiego i libijskiego. Ofi cjalnie 
Arab zajmował się handlem urządze-
niami elektronicznymi w Berlinie Za-
chodnim. Nieofi cjalnie handlował bro-
nią, używając do jej przemytu skrytek 
w swoim samochodzie. Kontaktował się 
m.in. z osobą o pseudonimie „Steve”, 
czyli Fredem Jurgenem Strehlem alias 
Johannesem Weinrichem.

„Carlos” po raz trzeci pojawił się 
w Polsce pod koniec sierpnia 1985 roku. 
W tym czasie napotykał już spore trud-

ności w prowadzeniu działal-
ności w krajach Europy 

Wschodniej. 

Kończyła się także cierpliwość Stasi, 
gdyż Niemcom nie udało się kontrolo-
wać i nadzorować jego ugrupowania. 
Tajne służby NRD charakteryzowały 
„Carlosa” jako człowieka „brutalne-
go, gardzącego ludzkim życiem” i do 
tego nieobliczalnego, a przecież Stasi 
ustępowała brutalnością jedynie radzie-
ckiemu KGB. Rzeczywiście więc miała 
problemy z obecnością „Szakala” na 
swoim terytorium. 

Terrorysta przebywał w Warszawie 
od 20 do 27 sierpnia 1985 roku. Tym 
razem jego pobyt był ściśle nadzo-
rowany przez służby specjalne PRL. 
„Carlosa” śledzili funkcjonariusze Biu-
ra „B” MSW (wywiadowcy), którzy 
zbierali informację o jego zachowaniu 
i wszystkich nawiązanych kontaktach. 
Bez wątpienia o przyjeździe „Szakala” 
wiedziało kierownictwo aparatu bez-
pieczeństwa, które nie miało obiekcji, 
by wpuścić go do kraju. Był nieprzewi-

dywalny, porywczy, a do tego po-
szukiwany przez służby 

specjalne krajów 

zachodnich; mimo to bez trudu prze-
kroczył polską granicę. Czy celem jego 
przyjazdu były tajne rozmowy z wła-
dzami PRL?

Przysyła mnie OWP...
„Carlos”, posługując się dyplomatycz-
nym paszportem jemeńskim na nazwi-
sko Ahmed Saleh Obadi, uzyskał wizę 
turystyczną. Zamieszkał w hotelu „Vic-
toria” w pokoju nr 431. Funkcjonariu-
sze SB ustalili, że spotkał się 24 sierp-
nia 1985 roku około 22.00 z Ahmedem 
Muquelem Mosedem, o którym niestety 
niewiele wiadomo. Obaj udali się do 
Ogrodu Saskiego, gdzie – spacerując 
parkowymi alejkami – burzliwie dys-
kutowali ponad dwie godziny. Aktyw-
niejszy w rozmowie był „Carlos”, który 
„dość głośno i dużo mówił oraz gesty-
kulował rękami”. Co ciekawe, Mosed 
przybył do Warszawy 24 sierpnia w go-
dzinach popołudniowych, a wyjechał 
rano następnego dnia. Według ofi cera 
zajmującego się inwigilacją terrorysty, 
głównym celem przyjazdu Moseda do 
Polski było odbycie spotkania z „Carlo-
sem”, który nawet opłacił mu rachunek 
za pobyt w hotelu.

Dzień później „Szakal” spotkał się 
z attaché kulturalnym ambasady OWP 
Ahmedem Breikiem oraz jordańskimi 
obywatelami Zaferem El-Shafi aiem – 
asystentem w Akademii Medycznej 
w Białymstoku, i Khaledem Al-Sha-
fi em. Pierwszy z nich w lipcu 1982 
roku z grupą ośmiu palestyńskich stu-
dentów wyjechał do Libanu, aby wziąć 
udział w działaniach wojennych oraz 
zorganizować pomoc materialną dla 
ludności palestyńskiej. Z kolei w lutym 
1984 roku Zafer zgłosił się do Sztabu 
Marynarki Wojennej w Gdyni. Podając 
się za przedstawiciela OWP w Polsce 
i osobistego przyjaciela Jasira Arafata, 
pragnął zakupić „większą ilość broni” 
dla swojej organizacji. Nie miał przy 
tym żadnych pisemnych pełnomoc-
nictw do prowadzenia rozmów ani nie 
był zorientowany, jakiej broni rzeczy-
wiście potrzebuje. Polscy ofi cerowie 
udzielili mu ogólnikowej informacji, że 
rozmowy na takie tematy prowadzone 

 Ð Karta z teczki „Carlosa” 
z zapisem tajnej obserwacji; 

Ahmed Saleh Obadi to 
fałszywa tożsamość terrorysty; 

rozpracowujący go funkcjonariusze 
SB nadali mu pseudonim „Ali”
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były „jedynie na szczeblu rządowym”. 
Brak formalnej zgody kierownictwa 
OWP na kontakty z polskim wojskiem 
może sugerować, że broń, którą próbo-
wał zdobyć Palestyńczyk, miała trafi ć 
w ręce organizacji „Carlosa”.

Jak wynika z dokumentów SB, Za-
fer, Khaled oraz Ahmed bardzo dobrze 
znali się z „Szakalem”. Podczas pobytu 
terrorysty w Warszawie wspólnie udali 
się do restauracji „Pod Bazyliszkiem”. 
Impreza, podczas której wypili sporo 
alkoholu, trwała ponad cztery godzi-
ny. Kolejny punkt pobytu terrorysty 
w stolicy Polski był również nadzwy-
czaj ciekawy. Tego samego wieczoru 
cała grupa pojechała samochodem do 
rezydencji ambasadora OWP Abdulla-
ha Hijaziego; przebywali tam do późnej 
nocy. Warto wspomnieć, że od 1979 
roku „Carlos” regularnie kontaktował 
się z organami bezpieczeństwa OWP, 
a palestyńskie przedstawicielstwa dy-
plomatyczne rozsiane po całym świecie 
często brały udział w przygotowaniach 
i realizacji aktów terrorystycznych, 
m.in. w roku 1984 władze Pakistanu 
wydaliły konsula oraz pracowników 
przedstawicielstwa OWP w Karaczi 
z powodu planowania przez nich ata-
ków na zachodnie placówki dyploma-
tyczne. Sam Jasir Arafat odrzucił stoso-
wanie terroryzmu dopiero w 1988 roku. 

Wczesnym rankiem 27 sierpnia 
1985 roku „Szakal” odleciał do Ber-
lina Wschodniego. Tego samego dnia 
Breik, El-Shafi ai i Al-Shafi e wylecieli
po południu do Pragi. Nie był to przy-
padek. Ich wyjazd wynikał z roz-
mów z terrorystą, a także ze spotkania 
z dyplomatami OWP. Zafer Al-Shafi ai 
szybko opuścił Polskę, nie zważając 
na skutki samowolnego przerwania 
dwuletniej specjalizacji na białostoc-
kiej Akademii Medycznej (na pięć 
miesięcy przed jej zakończeniem). 
Ponadto nie poinformował przełożo-
nych o terminie swojego powrotu. Do 
Polski wrócił dopiero w marcu 1986 
roku. Od razu zainteresowali się nim 
funkcjonariusze SB, którzy – wykorzy-
stując różne techniki inwigilacji (pod-
słuch pokojowy, telefoniczny, kontrola 

korespondencji, obserwacja zewnętrz-
na) – próbowali zdobyć jakieś informa-
cje o jego powiązaniach z międzyna-
rodowym terrorystą. 

Podczas pobytu w Warszawie „Car-
los” podlegał ścisłej obserwacji, a na 
lotnisku potajemnie przeszukano mu 
bagaż. Z notatki ofi cera odpowiedzial-
nego za przeprowadzenie akcji wyni-
kało, że „Szakal” miał ze sobą jedynie 
mały neseser. Torbę tę skontrolowano 
w kabinie RTG. Okazało się, że w ne-
seserze znajdowało się trochę luksu-
sowej odzieży oraz wiele drogich mę-
skich kosmetyków. 

Według ofi cera kontr wywiadu, kil-
kudniowy pobyt „Szakala” w Warsza-
wie w żadnym razie nie miał charakteru 
wypoczynkowo-turystycznego. Celem 
warszawskiej wizyty było przeprowa-
dzenie konkretnych rozmów. Pracow-
nicy MSW inwigilujący „Carlosa” byli 
pod wrażeniem jego zachowania (które 
wynikało z wieloletnich doświadczeń 
konspiracyjnych). „»Carlos« prowadził 
samokontrolę i dyskretnie obserwował 
osoby przebywające w pobliżu. Poru-
szał się spokojnie, lecz niekonwencjo-
nalnie. Analizując jego sposób poru-
szania się, należy stwierdzić, 

że orientuje się w metodach pracy ob-
serwacji zewnętrznej, np. wchodzenie 
różnymi wejściami, dokonanie udanych 
prób wyjścia spod obserwacji, zajmo-
wanie w pomieszczeniach dogodnych 
pozycji do obserwacji” – podsumował 
wizytę terrorysty por. Włodzimierz 
Szpakiewicz. 

Notatki z obserwacji „Szakala”, spo-
rządzane przez funkcjonariuszy MSW, 
nasuwają jednak pewne wątpliwości. 
Z nieznanych przyczyn obserwację roz-
poczęto dopiero 24 sierpnia, chociaż 
terrorysta przyleciał do Warszawy już 
cztery dni wcześniej, a polskie władze 
miały dokładne informacje o fałszy-
wym paszporcie Wenezuelczyka. Nie 
wiemy, co w ciągu tych czterech dni 
robił ani z kim się spotykał. Zważyw-
szy na okoliczności, w jakich przyjechał 
do Polski, są to pytania bardzo istotne. 
Gdy „Carlosowi” powoli kończyło się 
przyzwolenie komunistycznych służb 
Węgier, Rumunii i NRD na korzysta-
nie z ich gościny, zaczął poszukiwać 

 Ð Karta z teczki 
„Carlosa” 



wydarzyło się w XX wieku36

nowego bezpiecznego miejsca, z któ-
rego mógłby prowadzić swoją terro-
rystyczną działalność. „Szakal” razem 
z żoną odwiedzili Liban, Węgry, Libię 
i Kubę, lecz żadne z tych państw nie 
chciało ich przyjąć. Możemy jedynie 
domniemywać, że myślał wówczas 
o azylu w PRL i przeprowadził rozmo-
wy sondażowe z polskim władzami. 

Dwa miesiące później, w październi-
ku 1985 roku, „Carlos” znowu odwie-
dził Polskę. Pobyt w Warszawie i zażyłe 
kontakty z Palestyńczykami świadczy-
ły o rozległej sieci jego kontaktów, jak 
również o dwuznacznej roli przedstawi-
cielstwa OWP, które przyjmowało u sie-
bie i wspierało niebezpiecznego terrory-
stę – podsumowywał raport SB.

Z kolei w następnym roku KGB 
przekazało polskim służbom informa-
cję, że 9 czerwca 1986 roku „Szakal” 
ma przylecieć samolotem z Moskwy 
do Warszawy. Tym razem posługiwał 
się paszportem irackim na nazwisko 
Morat Sazir. Towarzyszyła mu Magda-
lena Kopp, używająca sfałszowanych 
dokumentów na nazwisko Marlena 

Richter, oraz Johannes Weinrich z irac-
kim paszportem wydanym dla Samira 
Samada. Magdalena Kopp w swych 
wspomnieniach (Die Terrorjahre. Mein 
Leben an der Seite von Carlos) napisa-
ła, że wszyscy troje wylecieli samolo-
tem z Bagdadu i że celem ich eskapady 
do Europy Wschodniej była ostatnia 
próba uzyskania dla organizacji „Car-
losa” wsparcia i pomocy od rządów 
krajów komunistycznych. W tym cza-
sie terroryści powiązani z Wenezu-
elczykiem już nie byli mile widzia-
ni w Warszawie i polskie służby nie 
wypuściły ich nawet z lotniska. Kopp 
była w siódmym miesiącu ciąży i wraz 
z mężem musiała czekać na Okęciu na 
pierwszy wolny lot do Moskwy. W sto-
licy ZSRR również nie zezwolono im 
na przekroczenie granicy, więc terrory-
ści udali się do Czechosłowacji, gdzie 
ostatecznie uzyskali zgodę tylko na 
dwudniowy pobyt. 

Dlaczego „Carlosowi” tak bardzo za-
leżało na obecności w którymś z kra-
jów komunistycznych? Z kilku powo-
dów. Przede wszystkim główną rolę 
odgrywała polityka państw obozu ra-
dzieckiego, które potajemnie wspierały 
lewackie i palestyńskie ugrupowania 

terrorystyczne. Partie komunistyczne 
postrzegały „Carlosa” i zachodnio-
niemiecką Frakcję Armii Czerwo-
nej (RAF) jako przydatne narzędzia 
destabilizacji Europy Zachodniej. 
W zamkniętych ośrodkach, z dala od 
dziennikarzy i telewizyjnych kamer, 
a zwłaszcza poza zasięgiem zachod-
nich służb wywiadowczych, „Szakal” 
czuł się jak u siebie w domu. Duże 
znaczenie miało również to, że kosz-
ty życia i utrzymania na Wschodzie 
były o wiele niższe niż w Paryżu czy 
Londynie. „Carlos” należał do stałych 
bywalców nocnych klubów, zawsze 
ze sporym plikiem dolarów, a podczas 
pobytów w hotelach towarzyszyły mu 
piękne kobiety. Taki charakter mia-
ły również jego przyjazdy do Polski. 
Sytuacja zaczęła się zmieniać w poło-
wie lat osiemdziesiątych. Pierestrojka 
w Związku Radzieckim przyczyniła 
się do zmiany postawy rządów państw 
komunistycznych wobec terroryzmu. 

Opuszczony przez dawnych opieku-
nów, „Carlos” nie miał gdzie się po-
dziać. Służby specjalne państw bloku 
radzieckiego zerwały z nim kontakty. 
Libia i Irak nie były zainteresowane 
jego usługami, a dawni współtowarzy-
sze broni zaczęli się wykruszać. Uza-
leżniony od alkoholu i narkotyków, 
„Szakal” stawał się powoli karykatu-
rą dawnego bezwzględnego terrorysty, 
przed którym drżał cały świat. W koń-
cu przygarnął go reżim Assadów w Da-
maszku. Przez kilka lat przebywał „na 
emeryturze” w Syrii, ale został stamtąd 
wyrzucony w 1991 roku. Ostatecznie 
gościny udzieliły mu władze Sudanu, 
które jednak trzy lata później wydały 
go francuskiemu wywiadowi. „Carlos” 
został przetransportowany do Francji, 
gdzie do dzisiaj odsiaduje karę doży-
wotniego więzienia.
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