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Wykład i spotkanie szefa BBN z młodymi olimpijczykami

Minister Stanisław Koziej w sobotę 14 marca br. spotkał się z finalistami Olimpiady Wiedzy
o Polsce i Świecie Współczesnym, odbywającej się pod patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Na finał konkursu do Warszawy zjechała ponad setka
najlepszych uczniów z całej Polski, z ponad 30 tys., jakie każdego roku staje do rywalizacji.
– Wasze pokolenie już wkrótce będzie kształtować myślenie o bezpieczeństwie Polski i
Polaków, dlatego cieszę się z tego spotkania. Im więcej podobnych dyskusji, tym większa
świadomość społeczeństwa w sprawach bezpieczeństwa. A w czasach obecnego kryzysu ma
ona bardzo duże znaczenie – mówił szef BBN.

Tematem spotkania z olimpijczykami na Uniwersytecie Warszawskim było
bezpieczeństwo Polski i Europy w kontekście kryzysu na Ukrainie.

- Celem Rosji względem Ukrainy jest to, by nie mogła ona podążać drogą Polski i
przeprowadzać reform, jakie my przeprowadziliśmy w latach 90. – mówił szef
BBN, stwierdzając także, że przesłanki narastania kryzysu widoczne były już w
2007 r., kiedy podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium prezydent W.
Putin stwierdził otwarcie, że Rosji obecny porządek świata się nie podoba i
chciałaby ustanowienia nowego ładu. Rok później byliśmy już świadkami wojny
rosyjsko-gruzińskiej.

- Z pewnością skończyła się era pozimnowojenna w stosunkach
międzynarodowych. Obecną nazwać będziecie mogli dopiero wy, z odpowiedniej
perspektywy czasu – mówił minister S. Koziej. Dodał też, że głównym wysiłkiem
polskiego państwa na arenie międzynarodowej, naszej dyplomacji, powinno być
teraz zabieganie, aby państwa zachodnie i organizacje międzynarodowe, takie
jak NATO i UE, zaadoptowały się do tych nowych warunków bezpieczeństwa. 

W ocenie szefa BBN, jednym z powodów obecnej ostrożności w podejściu
Zachodu do Rosji, jest to, że jest ona państwem wyjątkowo trudno-
przewidywalnym i jednocześnie dysponującym potencjałem nuklearnym.
Trudność przewidywania zachowań Rosji wynika z tego, że rządzi nią dziś jeden
człowiek; z uwagi na bezgraniczne poparcie narodu ma władzę większą jeszcze,
niż mieli carowie lub przywódcy komunistyczni (poza Stalinem).

Pytania olimpijczyków koncentrowały się m.in. na wydarzeniach związanych z
zajęciem przez Rosję Krymu. W ocenie szefa BBN Rosja miała idealne warunki
do przeprowadzenia tam tak nietypowej operacji dywersyjnej. Na Krymie
znajdywała się duża grupa sił rosyjskich – Flota Czarnomorska. W skład obecnej
tam armii ukraińskiej wchodzili też obywatele pochodzenia rosyjskiego, którzy
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przeszli na stronę rosyjską. Ukraińska amia i służby nie podjęły działań, zostały
sparaliżowane, pozostawione bez zadań ze strony władz politycznych Ukrainy,
które w warunkach trwającej rewolucji na Majdanie nie były w stanie
podejmować decyzji.

Szef BBN stwierdził także, że pomimo iż Zachód został tym zaskoczony, za błąd
Rosji uważa tak szybkie włączenie Krymu do Federacji:  -  Rosja podjęła ryzyko i
tym aktem niejako wywołała integrację świata zachodniego. Gdyby nie to, dziś
społeczność zachodnia byłaby zapewne o wiele mniej skonsolidowana w swojej
postawie wobec Rosji.   

Odnosząc się do pytania o analogie pomiędzy ogłoszeniem niepodległości przez
Kosowo w 2008 r. a ogłoszeniem jej przez Krym minister S. Koziej mówił: -
Pamiętam, przed jakim dylematem stanęła społeczność międzynarodowa i w
mojej ocenie uznanie niepodległości Kosowa było krokiem ryzykownym. Należy
jednak pamiętać, że ogłoszenie niepodległości przez Krym odbyło się tak
naprawdę pod lufami karabinów rosyjskich specjalsów występujących w roli
‘zielonych ludzików’.

Jednym z tematów dyskusji było też zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego oraz rewolucja w krajach
arabskich: - Wiem, że istnieją teorie mówiące, że Arabska Wiosna była efektem działań zachodnich służb
specjalnych. Ja jednak byłbym jak najdalszy do myślenia w kategoriach „spiskowej teorii dziejów”. Szef BBN
wskazał także, że Państwo islamskie jest w dużej mierze efektem wojny wewnątrz Islamu, pomiędzy najbardziej
radykalnym jego odłamem a umiarkowaną większością świata muzułmańskiego.  

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym od 20 lat jest organizowana przez Wydział Dziennikarstwa i
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a jej przewodniczącym jest prof. dr hab. Konstanty Adam
Wojtaszczyk. Partnerami tegorocznej edycji są m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Telewizja Polska i Polskie
Radio.
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