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Pożegnanie z Tygodnikiem 
 

 
Szanowni Czytelnicy! 

 

Niniejsza edycja Tygodnika BBN jest ostatnia.  
 

Przez ponad dwa lata zespół Wydziału Monitoringu 
Informacji i Bezpieczeństwie (WMIoB) we współpracy ze 

wszystkimi departamentami Biura prezentował ważne 
wydarzenia będące w kręgu kompetencji i zainteresowania 

BBN – bezpieczeństwa wojskowego i pozawojskowego, 
wewnętrznego i zewnętrznego Polski. W wyniku 

reorganizacji Biura dawny WMIoB, obecnie Wydział 
Informacji i Publikacji, zmienia profil swojej działalności, co 

pociąga za sobą rezygnację z publikacji Tygodnika. 
Zachęcam wszystkich zainteresowanych aktywnością Biura 

do wizyty na stronach internetowych BBN, które zostaną  
wzbogacone o aktualizowane wersje anglojęzyczne. 

 

W imieniu zespołu redakcyjnego Tygodnika chciałbym 
podziękować analitykom Biura za ich regularny 

merytoryczny wkład, wsparcie i rady dotyczące treści 
komentarzy. 

 
Zdzisław Lachowski 

Redaktor Naczelny 



TYGODNIK BBN Nr 116 4 

STRATEGIA I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

 

Dyplomatyczne Forum Bezpieczeństwa 

 
17 grudnia 2012 r. odbyło się kolejne forum dyskusyjne poświęcone 

prezentacji i omówieniu rezultatów Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa 
Narodowego (SPBN). Gośćmi szefa BBN Stanisława Kozieja byli akredytowani  

w Warszawie dyplomaci państw członkowskich UE i NATO oraz państw 
sąsiadujących z Polską: Ukrainy, Białorusi i Rosji. Dyskusja dotyczyła wdrażania 
rezultatów pierwszego SPBN oraz kolejnych przeglądów, które – 

przeprowadzane cyklicznie – pozwolą na systematyczną ocenę wdrożonych 
wniosków i rekomendacji1. 

 
Przedstawienie rezultatów SPBN dyplomatom akredytowanym w Polsce 

pokazuje otwartość i przejrzystość polskich działań w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Służy to budowie zrozumieniu i budowie zaufania w stosunkach zewnętrznych. 
Wielu spośród dyplomatów uczestniczących w forum jest ekspertami 

posiadający doświadczenie w tworzeniu dokumentów strategicznych w swoich 
państwach. Pozwoliło im to trafnie wskazać newralgiczne punkty, na które warto 
zwrócić uwagę w pracach nad „mapą drogową” wdrażania rekomendacji SPBN. 

Dyplomaci mówili m.in. o bieżącej kontroli wdrażania wyników przeglądu, 
relacjach między instytucjami państwa odpowiedzialnymi za ich realizację oraz 

rozłożeniu akcentów między szansami a wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami 
dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Znaczna część dyskusji dotyczyła zewnętrznej aktywności Polski, w tym 

zarówno proponowanych w SPBN działań politycznych dotyczących zmiany 
Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, jak i praktycznego zaangażowania  

w misje ekspedycyjne. Szef BBN wskazał na kroki zmierzające do nowelizacji tej 
strategii. W kontekście udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach 
poza granicami kraju podkreślił, że tym chętniej Polska będzie się angażować  

w tego typu działania, im bardziej będzie się czuła bezpieczna.  
 

 

Szczyt UE w sprawie unii bankowej 
 

Na posiedzeniu Rady Europejskiej 13–14 grudnia 2012 r. przywódcy 
państw UE uzgodnili „mapę drogową” pogłębienia integracji strefy euro  

w 2013 r. Podjęto decyzję o stworzeniu unii bankowej, w tym wspólnego 
nadzoru i systemu upadłości banków. Ustalono także, że na posiedzeniu Rady 

Europejskiej w czerwcu 2013 r. zostanie przeanalizowana koordynacja reform 
krajowych, społecznego wymiaru unii gospodarczo-walutowej, wykonalności  
i warunków wzajemnie uzgodnionych umów w sprawach konkurencyjności  

i wzrostu gospodarczego oraz mechanizmów solidarności2. 
 

Kryzys gospodarczy stał się katalizatorem procesu zacieśnienia integracji 
wokół wspólnej waluty. Fundamentalne wyzwania, przed którymi stoi dziś unia 
gospodarczo-walutowa, powodują, że należy ją wzmocnić, aby zapewnić 

państwom UE stabilność ekonomiczną. Dla sprawnego funkcjonowania strefy 
euro kolejnym krokiem – po podpisaniu paktu fiskalnego – było wprowadzenie 
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europejskiego nadzoru bankowego i pogłębienie koordynacji polityk 

gospodarczych. Interesy i  rozbieżności polityczne wśród członków UE  
uniemożliwiły dokonanie znaczącego postępu na szczycie w Brukseli. Budowa 

scentralizowanego bloku gospodarczo-fiskalnego została odłożona na następne 6 
miesięcy. 

Dalsze reformy unii gospodarczo-walutowej będą więc postępować 

stopniowo i sekwencyjnie, dlatego też w interesie Polski pozostaje utrzymanie 
jak największej otwartości tworzącego się systemu zarządzania gospodarczego 

UE. Temu służy przystąpienie RP do paktu fiskalnego, którego ratyfikacja 
umożliwi Polsce m.in. uczestniczenie w najważniejszych szczytach strefy euro  
i wpływanie na mechanizmy decyzyjne. Budowaniu zaufania i otwartości służą 

ponadto niedawne deklaracje polskich decydentów, które przewidują spełnienie 
przez Polskę wszystkich kryteriów konwergencji do 2016 r.  

Największym ryzykiem dla państw spoza strefy euro jest ewentualne 
powstanie Europy „dwóch prędkości”. Ostatnią próbą jej stworzenia były 
niedawne propozycje ustanowienia stałego osobnego budżetu unijnego dla 

państw mających wspólną walutę. Europa „dwóch prędkości” dla państw spoza 
strefy z ograniczonym potencjałem ekonomicznym w praktyce oznaczałaby 

marginalizację gospodarczą i znalezienie się na obrzeżach procesu integracji 
politycznej. 

 
 

Umieszczenie na orbicie północnokoreańskiego 
satelity 

 

12 grudnia br. Korea Północna umieściła na orbicie okołoziemskiej 
swojego pierwszego satelitę. Po czterech nieudanych próbach wystrzelenia przez 

Phenian w kosmos rakiety dalekiego zasięgu, tym razem eksperyment się udał. 
Reakcja społeczności międzynarodowej była negatywna. USA uznały ten akt za 
„wysoce prowokacyjny”, bezpośrednio gwałcący rezolucje Rady Bezpieczeństwa 

ONZ nr 1718 i 1874. Równie szybko i zdecydowanie zareagowały Korea 
Południowa i Japonia. Prawdopodobnie ONZ wyda kolejną rezolucje potępiającą 

ten krok północnokoreańskich władz3. 
18 grudnia prasa doniosła, że – mimo powodzenia w wyniesieniu na 

orbitę satelity północnokoreańskiego – nie funkcjonuje on normalnie, 

prawdopodobnie z powodu uszkodzenia lub innej wady. 
 

Jakkolwiek sukces wystrzelenia wielostopniowej rakiety dalekiego zasięgu 
został nieco przyćmiony niemożnością transmisji rewolucyjnych pieśni  
z kosmosu (które rzekomo ma już nadawać), sam fakt opanowania przez reżim 

zdolności w tym zakresie oznacza istotny element gry, który być może przysłuży 
się ustabilizowaniu sytuacji w samej KRLD. Jego implikacje są jednak wysoce 

niepokojące dla regionu i świata. Abstrahując od doraźnych lub 
krótkoterminowych celów reżimu, ważniejsze są dalekosiężne reperkusje. 
Symbolika na scenie wewnętrznej jest ważna – wzmaga dumę i, jak się wydaje, 

konsoliduje osierocony przed rokiem reżim (bądź frakcję otoczenia Kim Dzong 
Una w jego obrębie), co stanowi substytut nieudanych reform w innych 
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egzystencjalnych sprawach i potrzebach narodu. 

Ostatnie działania północnokoreańskich władz powodują natomiast istotne 
konsekwencje w wymiarze zagranicznym. Program rakietowy służy rzekomo 

pokojowej działalności w przestrzeni kosmicznej. Opinia publiczna na świecie 
generalnie uważa, że jest wręcz odwrotnie – ma on zagrażające bezpieczeństwu 
cele polityczno-militarne. W tym kontekście program ten wiązany jest z inną 

strategiczną ambicją Phenianu – opanowania technologii umożliwiającej 
umieszczenie ładunku nuklearnego na rakiecie dalekiego zasięgu. Zasięg i tzw. 

weaponization (przekształcenie w możliwą do użycia broń) potencjału 
nuklearnego byłyby przełomem nie tylko w budowaniu prestiżu Korei Północnej, 
ale i w przewartościowaniu strategii i polityki innych aktorów, w tym spoza 

regionu. Według ocen amerykańskich, osiągnięcie przez Phenian tej 
strategicznej zdolności jest kwestią niewielu lat. Chiny, niechętny protektor 

KRLD, także mają powody obawiać się o stabilność regionu z powodu 
nuklearnych aspiracji protegowanego. Politycznie, formuła rozmów 
sześciostronnych – obu Korei, USA, Chin, Japonii i Rosji – nie sprawdziła się. 

Proces powstrzymywania reżimu Kimów przed dalszymi negatywnymi faktami 
dokonanymi w sprawach bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej i poza tym 

regionem wymaga nowej energii oraz zwiększonej solidarności i determinacji 
zainteresowanych podmiotów. 

 
 

Referendum konstytucyjne w Egipcie 
 

16 grudnia 2012 r. w Egipcie odbyła się pierwsza tura referendum  

w sprawie przyjęcia nowej konstytucji (głosowanie odbyło się w 10 z 27 
gubernatorstw, w tym w największych miastach: Kairze i Aleksandrii); drugą 
turę wyznaczono na 22 grudnia br. Projekt ustawy zasadniczej zaproponowany 

przez wywodzącego się ze Stowarzyszenia Braci Muzułmanów prezydenta 
Mohammeda  Mursiego poparło, według szacunkowych danych, 55 proc. 

głosujących. Wynik ten potwierdziła także opozycja skupiona we Froncie 
Ocalenia Narodowego (FON). Zaskakująco niska była frekwencja  
– w referendum wzięło udział  ok. 33 proc. uprawnionych osób. FON wezwał do 

demonstracji mających wyrazić sprzeciw wobec nowej konstytucji oraz naruszeń 
wyborczych stwierdzonych w dniu głosowania4. 

 
Nowa ustawa zasadnicza wzmocni kompetencje prezydenta, podkreśli rolę 

szariatu i utrzyma autonomię sądownictwa wojskowego. Obrońcy praw 
człowieka zwracają ponadto uwagę, że nie gwarantuje ona swobody wyznania  
i wolności słowa. Rezultat głosowania z 16 grudnia jest sukcesem 

islamistycznych władz Egiptu. Wydaje się, że zostanie on potwierdzony  
w drugiej fazie referendum, kiedy zagłosują konserwatywni wyborcy spoza 

największych miast. Wyniki referendum świadczą również o utrzymującym się 
głębokim podziale egipskiego społeczeństwa. Niewiele mniej niż połowa 
głosujących wypowiedziała się przeciw wizji państwa islamskiego, 

zaproponowanej przez prezydenta M. Mursiego (który w wyborach 
prezydenckich w czerwcu 2012 r. uzyskał niewiele ponad 50 proc. głosów). 

Potwierdzeniem tezy o wewnętrznym rozdarciu były wydarzenia z zeszłego 
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tygodnia, kiedy w trakcie protestów przeciw poszerzeniu kompetencji głowy 

państwa na ulicach Kairu zginęło dziewięć osób. Szczególnie niepokojąca jest 
niska frekwencja, sygnalizująca brak zaufania do instytucji demokratycznych. 

W tej sytuacji można oczekiwać, że znaczna część Egipcjan potraktuje 
nową ustawę zasadniczą jako odgórnie narzuconą, przygotowaną pospiesznie  
(o terminie referendum poinformowano na początku grudnia) i z pominięciem 

konsultacji społecznych. Może to skutkować przedłużaniem napięcia 
politycznego w kraju. Niepokojące dla władz może być odrzucenie projektu 

konstytucji przez mieszkańców stołecznego Kairu, głównej areny rewolucji 
sprzed dwóch lat, w wyniku której odsunięto od  władzy Hosniego Mubaraka. 

Forsowanie rygorystycznie islamskiego modelu państwowości naraża 

Egipt na dalsze wewnętrzne niepokoje. Niekorzystnie na perspektywę rozwoju 
sytuacji w tym kraju wpływa także zła sytuacja gospodarcza, m.in. wymykający 

się spod kontroli deficyt budżetowy i niestabilność narodowej waluty. Rodzi to 
pytania o rolę armii w państwie – jednym z głównych postulatów protestujących 
na placu Tahrir na początku 2011 r. było odejście wojskowych z polityki, 

tymczasem wskutek ulicznych demonstracji narasta uzależnienie prezydenta  
M. Mursiego od armii. 

Znaczenie opisanych tendencji jest istotne także w wymiarze 
międzynarodowym. Przemiany w Egipcie, największym i najludniejszym 

państwie arabskim, są zasadnicze dla całego regionu. Potwierdziła to rola Egiptu 
w wynegocjowaniu niedawnego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. 
Ewolucja sytuacji w państwie przesądził o dalszym losie „arabskiej wiosny”, 

wpływając co najmniej na jej postrzeganie w świecie zachodnim, jako procesu 
demokratyzacji lub islamizacji regionu. Biorąc pod uwagę sferę wewnętrzną, 

głosowanie z 16 grudnia zbliża Egipt raczej do modelu Arabii Saudyjskiej niż do 
Turcji. 
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Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP  
w latach 2013–2022 
 

11 grudnia 2012 r. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak 
podpisał Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

w latach 2013-2022. Plan wynika z przyjętego wcześniej przez MON Programu 
rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2013-2022, gdzie priorytetowo potraktowano 
rozwijanie zdolności do dowodzenia, rozpoznania, rażenia i wsparcia działań,  

a także zdolności do wsparcia układu pozamilitarnego w sytuacjach wystąpienia 
zagrożeń kryzysowych, w tym katastrof naturalnych i humanitarnych5. 

 
Plan modernizacji technicznej ma charakter kompleksowy i obejmuje 

praktycznie wszystkie dziedziny funkcjonowania sił zbrojnych. Priorytetowo 

traktuje również wskazane w 2011 r. przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego trzy zasadnicze obszary rozwojowe SZ RP: system obrony 

powietrznej, w tym przeciwrakietowej, systemy informacyjne, rozpoznania  
i dowodzenia oraz mobilność wojsk lądowych, zwłaszcza mobilność 
śmigłowcową. Wdrożenie proponowanych rozwiązań będzie miało charakter 

systemowego uporządkowania dotychczas podejmowanych wysiłków 
modernizacyjnych. Warto zauważyć, że wieloletnie zaangażowanie SZ RP  

w misje poza granicami państwa odbywało się w pewnym stopniu kosztem 
procesu modernizacyjnego, prowadząc do opóźnień w tym obszarze.  

W zakresie obrony powietrznej plan zakłada w ramach programu 
operacyjnego „Wisła” wyposażenie armii m.in. do 2022 roku w baterie średniego 
zasięgu (zwalczające cele na odległość do 100 km), z możliwością zwalczania 

rakiet balistycznych i manewrujących, oraz baterie krótkiego zasięgu 
(zwalczające cele na odległość do 25 km) w ramach programu operacyjnego 

„Narew”. Rozwój zdolności przeciwrakietowych wspiera prezydent RP.  
18 grudnia br. Rada Ministrów poparła inicjatywę prezydenta (dokonanie zmiany  
w ustawie z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 

finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej), ustanawiającą 
mechanizm wzmacniający w perspektywie wieloletniej (2014–2023) stabilność 

finansowania tego zamierzenia.   
W zakresie mobilności wojsk, zwłaszcza mobilności śmigłowcowej, MON 

zamierza podpisać umowę na zakup śmigłowców wsparcia bojowego  

i zabezpieczenia w czterech różnych wersjach specjalistycznych wraz z pakietem 
logistycznym i szkoleniowym. Pierwsze śmigłowce według planu trafiłyby do 

wojsk w 2015 r. 
Z kolei w obszarze zintegrowanych systemów rozpoznania i wsparcia 

dowodzenia, a także informacyjnych systemów zobrazowania pola walki MON 

przewiduje wyposażenie wszystkich rodzajów SZ RP w bezzałogowe systemy 
powietrzne (BSP) różnych klas w celu osiągnięcia zdolności do takiego 

rozpoznania obrazowego na szczeblu taktycznym oraz operacyjnym. Wraz  
z zestawami BSP planowany jest również zakup pakietu logistycznego  
i szkoleniowego. 

Priorytety modernizacyjne Sił Zbrojnych RP kładą więc zasadniczy nacisk 
na zwiększenie mobilności i siły rażenia, lepsze zinformatyzowanie  

i „zrobotyzowanie” pola walki oraz wsparcie procesu kierowania i dowodzenia. 
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Chodzi o to, aby polska armia weszła w posiadanie narzędzi i zdolności, które 

nie tylko pozwalałyby na wypełnianie konstytucyjnej funkcji obronnej państwa, 
ale również rozwinęłyby zdolności przeciwzaskoczeniowe, niezbędne do 

natychmiastowego i skutecznego reagowania w sytuacjach politycznie 
niejasnych, a zagrażających bezpieczeństwu narodowemu.  

Na przeprowadzenie strategicznej zmiany modernizacyjnej polskiej armii 

(2013–2022)  MON planuje wydać około 140 mld zł. Co istotne, wyposażenie SZ 
RP w nowy sprzęt będzie wiązać się ze znacznym transferem nowoczesnej 

technologii do kraju i udziałem polskiego przemysłowego potencjału obronnego 
w jego produkcji. Polskie zamierzenia modernizacyjne wyraźnie kontrastują  
z obecnie dokonywanymi, a także planowanymi ograniczeniami wydatków 

obronnych państw europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, 
Hiszpania, Holandia). Jeśli planowane założenia zostaną zrealizowane, Polska 

ma szansę stać się dysponentem znacznie zmodyfikowanych zdolności 
obronnych, przedstawiających zdecydowanie większą niż obecnie wartość 
operacyjną i bardziej odpowiadających wymaganiom współczesnego pola walki.  
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Tragiczne wydarzenia w szkole podstawowej w USA 
 
14 grudnia br. uzbrojony zamachowiec dokonał ataku na szkołę Sandy 

Hook w Newtown w Connecticut w Stanach Zjednoczonych, na skutek czego 
zginęło 20 dzieci w wieku 6-7 lat, dyrektor szkoły, szkolny psycholog oraz 

czterech nauczycieli. Wcześniej sprawca zastrzelił swoją matkę. Napastnik 
uzbrojony był w legalnie zarejestrowany na jego matkę karabin oraz dwa 
pistolety6. Po dokonaniu masakry w szkole popełnił samobójstwo.  

Motyw zbrodni pozostaje nieznany. Sprawdzane są informacje na temat 
zaburzeń psychicznych sprawcy ataku. Z ogólnodostępnych informacji wynika, 

że zamachowiec nie był notowany w policyjnych kartotekach. Wiele szkół w USA 
wprowadziło zaostrzone środki ostrożności, zwiększono ochronę budynków 
szkolnych i liczbę patroli policyjnych7. 

 
W strzelaninach, do których dochodzi co pewien czas w USA, jeszcze 

nigdy celem ataków nie były dzieci ze szkoły podstawowej. To ostatnie 
doświadczenie może być przekroczeniem bariery psychologicznej społeczeństwa, 
które wyzwoli wreszcie konkretne kroki w kwestii bezpieczeństwa obywateli. 

Na nowo rozgorzała w USA dyskusja o łatwości dostępu do broni palnej  
i wprowadzeniu reglamentacji w tym zakresie. Konstytucyjne prawo do 

posiadania broni jest od wielu lat trudnym i wrażliwym tematem w debacie 
społeczno-politycznej. W prywatnym posiadaniu jest około 300 mln sztuk 
legalnej broni. Poza łatwością dostępu do niej ważnym elementem jest też jej 

rodzaj. Posiadanie karabinów automatycznych przez osoby cywilne przy braku 
właściwej kontroli użytkowania ze strony państwa stanowić może zagrożenie  

i wolną przestrzeń wykorzystywaną przez osoby pokroju zamachowca  
z Newtown. Jednakże samo ograniczenie dostępu do broni nie rozwiąże 
problemów związanych z kulturą broni w USA. Model amerykański wyraźnie 

różni się od europejskiego w tej kwestii. 
Obok prawnych restrykcji warte odnotowania są podejmowane w USA 

zmiany w systemie edukacji ludności w zakresie podstawowych reguł 
bezpieczeństwa, które są obecne dość intensywnie wprowadzane w życie. 
Regularnie przeprowadzane są ćwiczenia odpowiednich zachowań i ewakuacji  

w razie zamachów terrorystycznych oraz innych sytuacji kryzysowych. Wiele 
szkół jest zamykanych na czas zajęć lub instalowane są w nich bramki 

bezpieczeństwa i systemy wspomagające. W przypadku ataku w Newtown 
stwierdzono, że odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa zostały uruchomione. 

Nie zapobiegło to tragedii, jednak uniknięto jeszcze większej liczby ofiar. 
Powodem wybierania szkół jako obiektu ataku jest pewność zwrócenia 

uwagi opinii publicznej – na czym zawsze zależy terrorystom. Zapobieganie tego 

typu zagrożeniom jest coraz bardziej poważnym wyzwaniem w USA. Ataki na 
szkoły dokonywane są zarówno przez terrorystów działających z pobudek 

ideologicznych czy religijnych, jak i przez osoby niezrównoważone psychicznie. 
Prawdopodobnie nie ma możliwości stworzenia systemu bezpieczeństwa, który 
całkowicie wyeliminowałby w przyszłości podobne zdarzenia, jednak jego 

podstawą mogłoby być wypracowanie całej gamy szczegółowych rozwiązań, 
które ograniczyłyby łatwość dostępu do broni oraz umożliwiły rozpoczęcie 

społecznych programów profilaktyczno-edukacyjnych, jako formy działań 
prewencyjnych.  



TYGODNIK BBN Nr 116 11 

 

 

Przypisy: 
 

1 bbn.gov.pl, 17 grudnia 2012 r. 
2 msz.gov.pl, 13 grudnia 2012 r. 
3 bbc.co.uk, 12 grudnia 2012 r.; aljazeera.com, 18 grudnia 2012 r. 
4 PAP, 16 grudnia 2012 r. 
5 mon.gov.pl, 12 grudnia 2012 r. 
6 tvn24, 17 grudnia 2012 r. 
7 tvn24, 17 grudnia 2012 r. 
 

 

 

WYSTĄPIENIA SZEFA BBN:  

 

Minister S. Koziej w RMF FM o posiedzeniu RBN 

Szef BBN dla Polskiego Radia: Nie ma dowodów świadczących o 

wpływie trzeciej strony na śledztwo smoleńskie 

Szef BBN dla PAP po spotkaniu z dyplomatami ws. SPBN 

Szef BBN dla TOK FM: RBN wysłucha informacji ws. śledztwa 

dotyczącego katastrofy smoleńskiej 

 

http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4301/Dyplomaci_zapoznali_sie_z_rezultatami_Strategicznego_Przegladu_Bezpieczenstwa_Na.html
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/szczyt_ue_w_sprawie_unii_bankowej_
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20690338
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/12/20121217221844508571.html
http://wyborcza.pl/1,91446,13058813,Egipt__Zwyciestwo_zwolennikow_nowej_konstytucji_w.html
http://www.mon.gov.pl/pl/artykul/13782
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/sprawca-masakry-strzelal-z-broni-matki,294970.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/policja-ma-dwoch-kluczowych-swiadkow,295038.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4313/Minister_S_Koziej_w_RMF_FM_o_posiedzeniu_RBN.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4312/Szef_BBN_dla_Polskiego_Radia_Nie_ma_dowodow_swiadczacych_o_wplywie_trzeciej_stro.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4312/Szef_BBN_dla_Polskiego_Radia_Nie_ma_dowodow_swiadczacych_o_wplywie_trzeciej_stro.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4303/Szef_BBN_dla_PAP_po_spotkaniu_z_dyplomatami_ws_SPBN.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4297/Szef_BBN_dla_TOK_FM_RBN_wyslucha_informacji_ws_sledztwa_dotyczacego_katastrofy_s.html
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/4297/Szef_BBN_dla_TOK_FM_RBN_wyslucha_informacji_ws_sledztwa_dotyczacego_katastrofy_s.html

