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Wizyta premiera Chin w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej 
 

 25 kwietnia 2012 r. premier Chin Wen Jiabao rozpoczął trzydniową wizytę  

w Polsce, w czasie której spotkał się m.in. z prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim oraz premierem Donaldem Tuskiem. Była to pierwsza wizyta 

chińskiego premiera w Polsce od 25 lat. W jej trakcie W. Jiabao wziął udział  
w Forum Inwestycyjnym Polska–Europa Środkowa–Chiny oraz szczycie 
politycznym, w którym uczestniczyły delegacje 15 państw1.  

 W czasie swojej wizyty premier Chin apelował o wzmocnienie relacji 
chińsko-europejskich. Zadeklarował również, że ChRL będzie współpracować  

z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej przy zwiększaniu wymiany 
handlowej2. Poza Polską, premier Chin odwiedził również Islandię, Szwecję  
i Niemcy3. 

 

 Pozycja międzynarodowa Chin systematycznie wzrasta. Stan ten – obok  
statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ i mocarstwa atomowego –

przejawia się rosnącym wpływem chińskiej gospodarki na sytuację 
międzynarodową oraz rozwój potencjału militarnego. Konsekwencje tego 

procesu dla stabilności regionalnej i międzynarodowej stały się powodem 
strategicznego zwrotu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych ku Azji i Pacyfikowi. 

 Jednocześnie Chiny są coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem gospodarczym 
dla państw Unii Europejskiej i pożądanym uczestnikiem poszukiwania wyjścia  

z międzynarodowego kryzysu finansowego. Grudniowa wizyta prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w Pekinie, z uwagi na specyfikę kulturową  
i biznesową Państwa Środka, odegrała bardzo pozytywną rolę w budowie 

klimatu sprzyjającego dwustronnej współpracy. Wybór Polski na miejsce 
spotkania premiera Chin z przywódcami państw Europy Środkowej jest  

z pewnością dowodem uznania wzrostu pozycji Polski w regionie.  
 ChRL dąży do zdobycia kolejnych rynków zbytu oraz poszukuje surowców 
dla stale rozwijającej się gospodarki. Europa Środkowo-Wschodnia,  

a szczególnie Polska (ze względu na liczebność i przygotowanie zawodowe siły 
roboczej, stabilność i przewidywalność gospodarczo-polityczną, dogodne 

położenie komunikacyjne oraz niższe w stosunku do Europy Zachodniej koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw), jest traktowana przez Chiny jako dogodny 
przyczółek ekspansji ekonomicznej w UE. Entuzjastyczne reakcje MSZ ChRL  

i chińskich mediów świadczą o sukcesie europejskiej wizyty. 
 Działania te – choć to dla Polski, regionu i całej Europy szansa na 

przyśpieszenie rozwoju gospodarczego – obarczone są również ryzykiem. Kryzys 
ekonomiczny, który sprzyja otwartości rządów państw europejskich na ofertę 
inwestycyjno-finansową Pekinu, może skutkować uzależnieniem polityczno-

gospodarczym od Chin. Dodatkowo, stałym wyzwaniem pozostaje wzrastający 
nacisk przemysłu zbrojeniowego państw UE, mające na celu uchylenie 

obowiązującego od 1989 r. embarga na eksport broni i technologii do Państwa 
Środka. Decyzja taka nie pozostałaby bez wpływu na sytuację bezpieczeństwa 
na świecie. 

 



TYGODNIK BBN Nr 83 4 

STRATEGIA I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

Wizyta szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego  
w Gruzji 

 

 25–26 kwietnia 2012 r. na zaproszenie sekretarza gruzińskiej Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego Giorgiego Bokerii szef Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego Stanisław Koziej złożył wizytę w Gruzji. Rozmowy dotyczyły 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy polsko-gruzińskiej. 
Ministrowie podpisali plan współpracy między kierowanymi przez siebie 

instytucjami na lata 2012–2013 oraz wydali wspólny komunikat. S. Koziej  
i G. Bokeria szczególną uwagę poświęcili także pogłębieniu procesu integracji 

europejskiej i euroatlantyckiej Gruzji. 
 W czasie wizyty w Gruzji szef BBN odwiedził również sztab misji 
monitorującej Unii Europejskiej (EUMM), którego szefem od lipca 2011 r. jest 

gen. Andrzej Tyszkiewicz. W towarzystwie szefa EUMM S. Koziej wizytował 
jeden z posterunków polowych na linii rozgraniczenia w rejonie Osetii 

Południowej. Minister Koziej spotkał się także z zastępcą ministra obrony 
Nodarem Charsziladze i wiceministrem spraw zagranicznych Nikolozem 
Waszakidze.  

 Szef BBN złożył kwiaty w miejscach pamięci poświęconych zmarłemu 
prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce Marii.  

 S. Koziej przekazał stronie gruzińskiej kondolencje z powodu śmierci sierż. 
Valeriana Khujadzego (był to szesnasty żołnierz z Gruzji, który stracił życie  

w misji ISAF)4. 
 
 Wizyta Szefa BBN potwierdziła dobrą atmosferę relacji polsko-gruzińskich 

oraz była wyrazem niezmienności priorytetów polityki RP wobec Gruzji. Polska 
po raz kolejny zademonstrowała wsparcie europejskich i euroatlantyckich 

aspiracji Gruzji oraz sprzeciw wobec naruszania integralności terytorialnej tego 
państwa. 
 Uzgodnione zacieśnienie współpracy BBN z Biurem Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego Gruzji przyczyni się do dalszego rozwoju dialogu dwustronnego. 
Jego możliwe obszary to zarówno bezpieczeństwo pojmowane tradycyjnie, jak  

i wyzwania niekonwencjonalne (np. cyberbezpieczeństwo) oraz problemy  
o charakterze globalnym (np. sytuacja w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie). 
 Sytuacja w regionie Kaukazu pozostaje niestabilna. Składają się na nią 

napięcie wokół pobliskiego Iranu oraz militaryzacja rosyjskiego Kaukazu 
Północnego i terytoriów gruzińskich kontrolowanych obecnie przez Moskwę.  

W tych okolicznościach jest szczególnie ważne, aby międzynarodowe 
instrumenty podtrzymujące pokój i budujące zaufanie w strefach konfliktu 
działały możliwie najbardziej efektywnie. Niepokój budzi zatem ograniczanie 

możliwości działania unijnej misji EUMM, m.in. zerwanie 36. spotkania w ramach 
Mechanizmu zapobiegania i reagowania na incydenty w rejonie Abchazji. W tym 

kontekście ważne było oświadczenie rzecznika wysokiej przedstawiciel UE  
ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton z 28 kwietnia,  
w którym wyraziła ona jednoznaczne poparcie dla szefa EUMM gen. Andrzeja 

Tyszkiewicza (uznanego przez separatystyczne władze abchaskie za persona 
non grata) i podobne oświadczenie współprzewodniczących międzynarodowych 
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rozmów genewskich (UE, OBWE i ONZ) z 25 kwietnia. Polskie władze 

kontynuują wspieranie EUMM, czego wyrazem będzie wzmocnienie kontyngentu 
narodowego o kolejnych 7 obserwatorów. Dzięki temu Polska stanie się trzecim 

pod względem liczebności misji państwem UE. 
 
 

Spada napięcie w relacjach UE z Białorusią 
 

 15 kwietnia 2012 r. prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka ułaskawił 
dwóch opozycjonistów: Andreja Sannikaua i Źmiciera Bandarenkę5. 25 kwietnia 

2012 r. – po prawie dwóch miesiącach nieobecności – do Mińska powrócili 
ambasador Polski Leszek Szerepka i szefowa przedstawicielstwa Unii 
Europejskiej Maira Mora. Następnie rozpoczęły się powroty pozostałych 

ambasadorów państw Unii. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski  
z satysfakcją odniósł się do europejskiej solidarności i skuteczności nacisku UE 

na poszanowanie praw człowieka przez reżim Alaksandra Łukaszenki6.  
 

 Po okresie radykalnego ochłodzenia relacji Białorusi z Unią Europejską, 

białoruskie władze zaczynają poszukiwać sposobów poprawy stosunków 
dwustronnych. Na postępowanie białoruskich władz zasadniczy wpływ wywiera 

sytuacja ekonomiczna państwa, a właściwie groźba jego całkowitego paraliżu 
gospodarczego. Tymczasem unijne sankcje zniechęcają partnerów handlowych  
i inwestorów do angażowania się na Białorusi. Wezwanie ambasadorów RP i UE 

do wyjazdu na konsultacje do macierzystych stolic – co następnie spowodowało 
w państwach UE obniżenie poziomu relacji dyplomatycznych z Mińskiem – 

pogłębiło izolację państwa oraz jego strategiczne uzależnienie od wschodniego 
sąsiada.   
 Tygodnik wielokrotnie podkreślał, że w dłuższej perspektywie poprawa 

sytuacji na Białorusi będzie możliwa jedynie poprzez połączenie reform 
ekonomicznych z liberalizacją polityczną. W celu wsparcia białoruskiej 

transformacji Unia zainaugurowała w marcu 2012 r. europejski dialog na rzecz 
modernizacji Białorusi, którego celem jest przekazanie partnerom białoruskim 
praktycznej wiedzy i doświadczenia z zakresu procesów transformacyjnych  

w państwach członkowskich UE. Celem Polski jest pełne włączenie do dialogu nie 
tylko przedstawicieli białoruskiej opozycji politycznej i społeczeństwa 

obywatelskiego, ale także reprezentantów administracji państwowej na średnim 
szczeblu. 

 Unormowanie relacji politycznych zarówno Unii, jak i Warszawy z Mińskiem 
zależy od zaniechania represji stosowanych przez reżim A. Łukaszenki. 
Ułaskawienie b. kandydata na prezydenta Andreja Sannikaua oraz jego 

współpracownika Źmiciera Bandarenki należy traktować jako pozytywny sygnał, 
uzasadniający powrót ambasadorów państw UE na Białoruś. Niemniej Polska 

oczekuje zwolnienia z więzień wszystkich osób zatrzymanych w następstwie 
wydarzeń 19 grudnia 2010 r.  
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Polski Kontyngent Wojskowy „Orlik 4” przejął 
kontrolę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich 
w ramach natowskiej misji Air Policing 
 

 23 kwietnia 2012 r. na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyło się 
uroczyste pożegnanie kolejnej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 

4. Cztery samoloty MiG-29 oraz blisko 100 żołnierzy – piloci i personel 
techniczny – będą do końca sierpnia pełnić misję Air Policing w przestrzeni 

powietrznej państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Zgodnie z planem rotacji 
sił wydzielanych przez państwa Sojuszu, PKW Orlik 4 – po przerzuceniu w rejon 
misji – osiągnął 27 kwietnia pełną gotowość operacyjną, przejął 

odpowiedzialność od niemieckiej jednostki i przystąpił do nadzorowania 
powierzonej przestrzeni powietrznej.  

 Dyżur bojowy pełniony będzie w systemie 24-godzinnym przez 7 dni  
w tygodniu7. 

 

 Państwa bałtyckie nie posiadają samolotów bojowych w swych siłach 

powietrznych. Dlatego w ramach Sojuszu otrzymują odpowiednie wsparcie. 
Celem operacji Air Policing jest demonstracja sojuszniczej solidarności, 

zapewnienie jednolitego poziomu bezpieczeństwa państw Sojuszu oraz 
kolektywnej obrony, prowadzonej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony 
Powietrznej NATO (NATINADS). Mandat misji przewiduje także udzielanie przez 

pilotów – w razie potrzeby – pomocy załogom wojskowych i cywilnych statków 
powietrznych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych. 

 Polski Kontyngent Wojskowy Orlik pełni misję Air Policing już po raz 
czwarty. Pierwszy raz dyżurował w niej w pierwszym kwartale 2006 r. Jego 
działania były za każdym razem wysoko oceniane zarówno przez dowództwo 

operacji, jak i przez państwa, na rzecz których jest ona realizowana. Podczas 
zbliżającego się szczytu NATO w Chicago misja Air Policing ma zostać 

przedstawiona jako jedna ze sztandarowych inicjatyw smart defence. 
Jednocześnie zostanie wskazana konieczność jej kontynuowania.  
 Na początku lutego 2012 r. Komitet Wojskowy NATO opracował 

kompromisowy pakiet decyzji w sprawie przyszłości operacji. Zakłada on (de 
facto bezterminowe) przedłużenie misji, wprowadzając zarazem mechanizm jej 

okresowego przeglądu. Zarekomendował równocześnie wypracowanie do  
2014 r. rozwiązań zwiększających wsparcie państw bałtyckich dla realizacji 

operacji, zwłaszcza poprzez wzrost ich wkładu finansowego w pokrywanie 
kosztów Air Policing.  
 Postulaty te są zgodne z oczekiwaniami Polski, która również opowiada się 

za zwiększeniem zaangażowania państw bałtyckich w działania wykonywane dla 
ich bezpieczeństwa. Niemniej jednak w styczniu 2012 r. polskie Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych przekazało stanowisko, zgodnie z którym Polska rozważała 
zawieszenie udziału w misji Air Policing po zakończeniu obecnego dyżuru. 
 Deklaracja ta zostanie jednak prawdopodobnie złagodzona ze względu na 

oczekiwania innych sojuszników. Liczą oni bowiem, że Polska – jako jeden  
z aktywnych uczestników misji – zaakceptuje  kompromisowe rozwiązanie, które 

najprawdopodobniej zostanie wypracowane jeszcze przed rozpoczęciem szczytu 
Sojuszu w Chicago.  
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Zamachy w Dniepropietrowsku na Ukrainie 
 
 27 kwietnia 2012 r. w Dniepropietrowsku na Ukrainie miały miejsce cztery 

zamachy bombowe, w wyniku których rannych zostało 30 osób, w tym 
dziesięcioro dzieci. Ukraińska prokuratura uznała zamachy za ataki 

terrorystyczne. Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz wyznaczył nagrodę  
w wysokości 2 mln hrywien za informacje mogące pomóc w śledztwie.  
29 kwietnia milicja poinformowała, że przygotowano portrety pamięciowe trzech 

osób podejrzanych o podłożenie ładunków. Nadal nie są jednak znane motywy 
sprawców. Pomoc w śledztwie zaoferowały polskie, rosyjskie i białoruskie służby 

specjalne8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała, że brakuje 
podstaw do łączenia zamachów w Dniepropietrowsku z aktualnym stanem 
zagrożenia terrorystycznego dla Polski, w szczególności w związku z turniejem 

EURO 2012, który odbędzie się w czerwcu9. 
 

 Mimo, że powstało kilka hipotez, wiele wskazuje na to, że ataki  
w Dniepropietrowsku miały podłoże kryminalne. Niezależnie od wyników 
śledztwa, każde wydarzenie mające wpływ na obniżenie poziomu 

bezpieczeństwa w kraju sąsiadującym z Polską należy monitorować ze 
szczególną uwagą. Na Ukrainie, podobnie jak w Polsce, nie odnotowano dotąd 

istnienia rodzimych ugrupowań terrorystycznych, dlatego też zamachy stanowią 
duże wyzwanie dla służb bezpieczeństwa, które muszą stale zwiększać swoje 
możliwości i aktualizować procedury przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom 

terrorystycznym.  
 Nie potwierdzono dotąd związku zamachów w Dniepropietrowsku  

z organizacją turnieju EURO 2012 na Ukrainie. Sposób dokonania ataków nie był 
także typowy dla działań współczesnego terroryzmu międzynarodowego, 
dążącego do zmaksymalizowania liczby ofiar (były to tzw. czyste ładunki, 

pozbawione elementów zwiększających siłę rażenia). Brakuje również elementu 
spektakularności i rozgłosu medialnego, jakie dana organizacja osiągnęłaby 

dzięki przyznaniu się do zamachów, a zatem nie występuje bezpośrednia 
identyfikacja sprawców z wyznawaną ideologią i sprawą, o jaką walczą.  



TYGODNIK BBN Nr 83 8 

 

Przypisy: 
 
1 IAR, 24 kwietnia 2012 r.; Xinhua, 24 kwietnia 2012 r. 
2 PAP, 26 kwietnia 2012 r.; PAP, 26 kwietnia 2012 r.; PAP, 26 kwietnia 2012 r. 
3 premier.gov.pl/PAP, 28 kwietnia 2012 r. 
4 bbn.gov.pl, 25 kwietnia 2012 r. 
5 IAR, 15 kwietnia 2012 r. 
6 IAR1, 25 kwietnia 2012 r.; IAR2, 25 kwietnia 2012 r.; PAP, 25 kwietnia 2012 r. 
7 mon.gov.pl, 27 kwietnia 2012 r. 
8 PAP, 28 kwietnia 2012 r.; unian.info, 28 kwietnia 2012 r.;  

ukrinform.ua, 28 kwietnia 2012 r. 
9 PAP, 27 kwietnia 2012 r. 

 

WYSTĄPIENIA SZEFA BBN:  

Szef BBN w Polsat News m.in. o systemie obrony przeciwrakietowej 

http://stooq.pl/n/?f=597819
http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/24/c_131547532.htm
http://stooq.pl/n/?f=599060&c=0&p=4+18+22
http://stooq.pl/n/?f=599033&c=0&p=4+18+22
http://stooq.pl/n/?f=599128&c=0&p=4+18+22
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/chinskie_media_o_europejskiej_,9815/
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3809/Wizyta_szefa_Biura_Bezpieczenstwa_Narodowego_w_Gruzji.html
http://stooq.pl/n/?f=594626&search=bia%C5%82oru%C5%9B
http://stooq.pl/n/?f=598390&c=0&p=4+18+22
http://stooq.pl/n/?f=598414&c=0&p=4+18+22
http://stooq.pl/n/?f=598644&c=0&p=4+18+22
http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/12814
http://stooq.pl/n/?f=599937&c=3&p=4+18+22
http://www.unian.info/news/500746-belarus-is-ready-to-render-assistance-in-investigation-of-acts-of-terror-in-dnipropetrovsk.html
http://www.ukrinform.ua/eng/news/yanukovych_foreign_investigators_help_probe_into_dnipropetrovsk_bomb_blasts_281368
http://stooq.pl/n/?f=599589&c=2&p=4+18+22
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/3823/Szef_BBN_w_Polsat_News_min_o_systemie_obrony_przeciwrakietowej.html

