Kalendarium najważniejszych
wydarzeń politycznych
i militarnych z Polski i Świata
2018

Szanowni Państwo,

w poprzednim roku byliśmy świadkami wielu istotnych wydarzeń zarówno w kraju, jak
i poza granicami Polski. W kontekście krajowym należy podkreślić wagę finalizacji
rozmów i podpisania przez Rzeczpospolitą kontraktu dotyczącego zakupu systemów
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot. Zawarto również istotne umowy
na dostawę sprzętu dla piątego rodzaju sił zbrojnych RP – Wojsk Obrony Terytorialnej.
Najwyżsi przedstawiciele władzy wykonawczej odbyli ponad czterdzieści oficjalnych
podróży zagranicznych, z czego na szczególną uwagę zasługuje wrześniowa wizyta
Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się on
z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.
W wymiarze międzynarodowym rok 2018 dał początek wojnie handlowej pomiędzy
Waszyngtonem a Pekinem. W tym roku wykonano również najpoważniejsze kroki
w celu denuklearyzacji Półwyspu koreańskiego. Stany Zjednoczone ogłosiły, że
amerykańskie wojsko opuści Syrię. W 2018 podpisano także historyczną umowę ws.
Morza Kaspijskiego, która zakończyła trwający 26 lat spór pomiędzy zainteresowanymi
stronami. Na uwagę zasługuje również fakt, że aż trzy państwa cofnęły uznanie Tajwanu
na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej, przez co liczba państw uznających rząd w Tajpej
zmniejszyła się do siedemnastu.
Oczywiście wspomniane powyżej wydarzenia to jedynie mała część tego, co wydarzyło
się w Polsce i na świecie w 2018 roku. W celu przypomnienia najistotniejszych z nich
Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych przygotował poniższą publikację
zatytułowaną „Kalendarium najważniejszych wydarzeń politycznych i militarnych z Polski
i Świata 2018”. Mamy nadzieję, że przyjęty format i podział wydarzeń na sferę krajową
i zagraniczną przypadnie Państwu do gustu. Gorąco zapraszamy również do zapoznania
się z naszymi innymi publikacjami.

Z poważaniem,
Piotr Kraś
Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych

Wykaz skrótów
APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation (pol. Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku)
ChRL – Chińska Republika Ludowa
CPTPP - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (pol. Wszechstronne
i Progresywne Porozumienie na rzecz Partnerstwa Transpacyficznego)
ETA - Euskadi Ta Askatasuna (pol. Baskonia i Wolność)
FOTAR - The Future of Transatlantic Relations (pol. Przyszłość Relacji Transatlantyckich)
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KE – Komisja Europejska
KRLD – Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSPO - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
NATO - North Atlantic Treaty Organization (pol. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries (pol. Organizacja Krajów Eksportujących
Ropę Naftową)
PE – Parlament Europejski
RFN – Republika Federalna Niemiec
RIMPAC - Rim of the Pacific Exercise (pol. Ćwiczenia Pacyficzna Obręcz)
SPLM-IO - Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition (pol. Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu
– W Opozycji)
UA – Unia Afrykańska
UE – Unia Europejska
USA – United States of America (pol. Stany Zjednoczone Ameryki)
USD - United States dollar (pol. Dolar amerykański)
V4 – Grupa Wyszehradzka
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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STYCZEŃ

POLSKA



(1.01) Rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa
ONZ;



(3.01) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się na Węgrzech z premierem Victorem Orbanem
oraz prezydentem Jánosem Áderem. Politycy rozmawiali m.in. o znaczeniu Grupy
Wyszehradzkiej jako forum współpracy regionalnej, unijnej polityce migracyjnej oraz Brexicie;



(9.01) Przeprowadzona została rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego;



(9.01) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Komisji
Europejskiej Jean-Claudem Junckerem i pierwszym wiceprzewodniczącym KE Fransem
Timmermansem. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii przestrzegania zasady praworządności
w Polsce, przyszłości UE, polityki unijnej w ramach rynku wewnętrznego i jednolitego rynku
cyfrowego oraz spraw związanych z energetyką i migracją;



(23.01) Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w forum
ekonomicznym w Davos;



(26.01) Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o zmianie wcześniejszej ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej, która rozpoczęła spór na linii Warszawa-Tel Aviv;



(26.01) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie szefów rządów państw Grupy
Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Podczas szczytu liderzy dyskutowali m.in. na temat różnic
rozwojowych pomiędzy krajami V4 a Europą Zachodnią, bieżącej sytuacji politycznej na
kontynencie europejskim i przyszłości UE;



(27.01) Podczas swojej wizyty w Polsce Sekretarz Stanu USA Rex Tillerson stwierdził, że Stany
Zjednoczone wraz z Polską jednoznacznie sprzeciwiają się budowie rurociągu Nord Stream 2,
uznając to za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Europy.
Podczas swojego pobytu w Polsce polityk spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz
premierem Mateuszem Morawieckim.
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(4.01) Departament Stanu USA podjął decyzje o wstrzymaniu pomocy w dziedzinie
bezpieczeństwa dla Pakistanu;



(7.01) Iran wprowadził zakaz nauki języka angielskiego w szkołach;



(9.01) Odbyły się pierwsze od ponad dwóch lat bezpośrednie rozmowy przedstawicieli Korei
Północnej i Południowej w strefie zdemilitaryzowanej w Panmundżom;



(10.01) Wznowiono walki pomiędzy kolumbijskim rządem a Armią Wyzwolenia Narodowego;



(13.01) Rosja rozlokowała na Krymie drugi batalion obrony przeciwlotniczej wyposażony
w systemem obrony przeciwlotniczej S-400;



(14.01) Amerykańskie siły koalicyjne poinformowały, że utworzony zostanie liczący około 30
tysięcy oddział opozycyjnych syryjskich wojsk granicznych;



(15.01) Czterech pakistańskich żołnierzy zginęło w wyniku wymiany ognia z armią indyjską
w Kaszmirze;



(19.01) Turcja rozpoczęła kampanię wojskową wymierzoną w syryjskich Kurdów;



(19.01) Podczas prezentacji nowej strategii obrony narodowej USA Amerykański Sekretarz
Obrony Jim Mattis wskazał rywalizację pomiędzy potęgami, a nie jak do tej pory terroryzm,
jako główne źródło zagrożenia dla amerykańskich interesów narodowych;



(20.01) Syryjskie wojska rządowe przejęły kontrolę nad bazą lotniczą Abu al-Duhur
w północno-zachodniej Syrii;



(20.01) Pekin ogłosił, że została naruszona suwerenność terytorialna Chin podczas
przepłynięcia okrętów US Navy w pobliżu ławicy Scarborough, będącej jednym z elementów
szerszego sporu o jurysdykcję na Morzu Południowochińskim pomiędzy ChRL a Filipinami;



(21.01) Tureckie wojska wkroczyły do dystryktu Afrin w Syrii;



(22.01) Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ogłosił, że nowa ambasada
amerykańska w Izraelu powstanie w Jerozolimie w 2019 roku;
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(23.01) Odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w Szwajcarii;



(27.01) Miloš Zeman wygrywa w drugiej turze wyborów prezydenckich w Czechach
zdobywając 51,8% głosów;



(28.01) Sauli Niinistö wygrywa wybory prezydenckie w Finlandii zdobywając 62,7% głosów.
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(7.02) W stosunku 447–196 Parlament Europejski zagłosował za odwołaniem Ryszarda
Czarneckiego ze stanowiska wiceprzewodniczącego PE za nazwanie europosłanki Rózy
Thun „szmalcownikiem”. Był to pierwszy przypadek, gdy PE uruchomił artykuł 21
Traktatu o Unii Europejskiej w celu usunięcia ze stanowiska eurodeputowanego;



(8.02) Prezydent Andrzej Duda przybył z wizytą do Korei Południowej, gdzie spotkał
się z prezydentem tego państwa Mun Jae-inem. Podczas spotkania politycy podkreślili
m.in. wagę prawa międzynarodowego dla zachowania pokoju w relacjach
międzypaństwowych. Prezydent Polski odwiedził również koreańską strefę
zdemilitaryzowaną;



(12.02) Były prezydent Gruzji i gubernator obwodu odesskiego Micheil Saakaszwili
został deportowany z Ukrainy do Polski;



(12.02) Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Liban. Podczas swojego pobytu spotkał
się z libańskim premierem Saadem Haririm oraz prezydentem Michelem Aounem.
Tematem rozmów była m.in. kwestia polskiej pomocy finansowej w wysokości 10
milionów USD przeznaczonych na wsparcie uchodźców z Syrii;



(15.02) Prezydent Andrzej Duda odbył oficjalną wizytę na Litwie z okazji 100 rocznicy
odbudowy państwowości litewskiej, podczas której spotkał się między innymi
z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė, prezydentem RFN Frankiem-Walterem
Steinmeierem oraz szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem;



(16.02) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.
Szefowie rządów rozmawiali min. o wspólnych projektach w dziedzinie obronności oraz
gazociągu Nord Stream 2;



(17.02) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Monachijskiej Konferencji
Bezpieczeństwa;



(23.02) Odbyło się koordynacyjne spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej
przed nieformalnym posiedzeniem Rady Europejskiej.
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(1.02) Amerykańska agencja prasowa Associated Press przedstawiła dowody
na istnienie masowych grobów ludności Rohingja w Mjanmie (Birmie);



(8.02) Gambia po pięciu latach ponownie wstąpiła do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów;



(3.02) Rosyjski samolot szturmowy Su-25 został zestrzelony przez dżihadystów
w północnej Syrii w regionie Iblid. W zdarzeniu zabity został rosyjski pilot;



(14.02) Prezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma pod wpływem nacisków
ze strony Afrykańskiego Kongresu Narodowego ustąpił ze stanowiska;



(20.02) Syryjskie siły rządowe zostały wysłane do syryjskiego regionu Afrin by pomóc
kurdyjskim jednostkom policyjnym w walce z pro-turecką Syryjską Armią Narodową,
otwierając tym samym nowy front w wojnie domowej;



(20.02) Wenezuela wypuściła swoją kryptowalutę (Petro);



(24.02) Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie zatwierdziła rezolucję wzywającą
do wprowadzenia 30 dniowego rozejmu w Syrii;



(25.02) Syryjskie wojska rządowe rozpoczęły ofensywę w południowozachodniej części
Syrii, łamiąc w ten sposób rezolucje 2401 przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ
dzień wcześniej;



(25.02) Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zaproponował zniesienie
maksymalnej liczby kadencji dla prezydenta i wiceprezydenta kraju;



(28.02) Prezydent Afganistanu Aszraf Ghani zaproponował uznanie Talibów za legalną
opcję polityczną w ramach procesu zakończenia konfliktu afgańskiego.
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(1.03) W Jerozolimie odbyły się rozmowy polsko-izraelskie dotyczące ustawy o IPN;



(9.03) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Wilnie z premierem Litwy Sauliusem
Skvernelisem. Podczas spotkania podpisano porozumienia dotyczące wzmocnienia
współpracy w dziedzinie energetyki, współpracy portów oraz uruchomienia połączenia
promowego pomiędzy Szczecinem i Kłajpedą;



(9.03) Inspektorat Uzbrojenia podpisał kontrakt na dostawę wozów dowodzenia
na bazie KTO Rosomak;



(19.03) Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w Warszawie z prezydentem RP
Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy dotyczyły m.in.
polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej, nowego budżetu unijnego, polityki wobec
Federacji Rosyjskiej, relacji transatlantyckich oraz współpracy w ramach Trójkąta
Weimarskiego;



(22.03) Rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, w którym uczestniczył
premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania politycy omówili najistotniejsze
kwestie związane z Brexitem, polityką klimatyczną, cłami na stal i aluminium
nałożonymi przez USA oraz sporu polskiego rządu z KE. Podczas szczytu
zorganizowane zostało również spotkanie koordynacyjne szefów rządów Grupy
Wyszehradzkiej;



(23.03) Prezydent RP Andrzej Duda odbył oficjalną wizytę na Węgrzech z okazji dnia
przyjaźni polsko-węgierskiej, podczas której spotkał się z prezydentem Węgier
Jánosem Áderem;



(26.03) Spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z żołnierzami służącymi w ramach misji
Resolute Support w Afganistanie;



(27.03) W drodze powrotnej z Afganistanu polski prezydent odwiedził również
Tadżykistan i Gruzję, gdzie spotkał się z prezydentami Emomalim Rachmonem i Giorgim
Margwelaszwilim;



(27.03) Podpisano umowę na zakup dodatkowych samolotów szkolno-treningowych
M-346 dla Polskich Sił Powietrznych;
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(28.03) Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę dotyczącą zakupu
systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot.
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(3.03) Wojska tureckie, wraz z podległymi im oddziałami syryjskimi, zajęły strategicznie
położone miasto Radżu w północno-zachodniej Syrii;



(4.03) Odbyły się wybory do włoskiej Izby Deputowanych i Senatu, w których
zwyciężyła centroprawicowa koalicja pod przywództwem Maatteo Salviniego;



(5.03) Amerykański lotniskowiec USS Carl Vinson wpłynął do wietnamskiego portu Da
Nang. Był to pierwszy przypadek wizyty amerykańskiego okrętu w wietnamskim porcie
od zakończenia wojny wietnamskiej (1957-1975);



(5.03) Sirgiej Skripal wraz z córką zostali przewiezieni do szpitala w Wiltshire w Wielkiej
Brytanii po otruciu substancją typu Nowiczok;



(6.03) Na Sri Lance wprowadzono stan wyjątkowy po rozruchach na tle religijnym;



(6.03) Rosyjski samolot transportowy An-26 rozbił się podczas próby lądowania w bazie
lotniczej Humajmim;



(7.03) Timor Wschodni i Australia podpisały umowę dotyczącą wyznaczenia granicy
morskiej, kończąc w ten sposób trwający ponad dekadę spór graniczny;



(8.03) Jedenaście państw (Australia, Brunei, Chile, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa
Zelandia, Peru, Singapur i Wietnam) podpisało umowę o wolnym handlu CPTPP
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership);



(11.03) Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli
zniesienie kadencyjności urzędu prezydenta ChRL;



(14.03) Filipiny wycofały się z uznania jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału
Karnego w Hadze;



(14.03) Wielka Brytania wydaliła z kraju 23 rosyjskich dyplomatów;



(15.03) Premier Słowacji Robert Fico podaje się do dymisji w związku z kontrowersjami
wokół zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka;



(17.03) W ramach zasady wzajemności Rosja wydaliła z kraju 23 brytyjskich
dyplomatów;
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(18.03) Wybory prezydenckie w Rosji wygrywa Władimir Putin zdobywając ponad 76%
głosów;



(21.03) Izrael po raz pierwszy przyznał się do przeprowadzenia nalotów na reaktor
atomowy w Syrii w 2007;



(21.03) Liderzy 44 państw Unii Afrykańskiej podpisali w Kigali umowę dotyczącą
utworzenia strefy wolnego handlu (African Continental Free Trade Area);



(22.03) Stany Zjednoczone wprowadzają cła na chińskie towary o łącznej wartości 60
miliardów dolarów;



(26.03) Rozpoczęły się trwające dwa dni wybory prezydenckie w Egipcie, w których
zwyciężył Abd al-Fattah as-Sisi;



(26.03) W ramach solidarności z Wielką Brytanią 28 państw (w tym Polska) wydaliło
ponad 100 rosyjskich dyplomatów;



(27.03) Przywódca Korei Północnej Kim Dzong-un spotkał się z prezydentem ChRL Xi
Jinpingiem w Pekinie. Była to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna lidera KRLD;



(28.03) Ukończona została budowa reaktora atomowego w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Jest to pierwszy komercyjny reaktor jądrowy w świecie arabskim;



(30.03) Turcja odrzuciła francuską propozycję mediacji pomiędzy Ankarą a Kurdami;



(30.03) Rosja przeprowadziła test międzykontynentalnej rakiety RS-28 Sarmat;



(31.03) Rozpoczęły się protesty antyrządowe w Armenii.
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(3.04) Weszła w życie ustawa z grudnia 2017 roku, na podstawie której sędziowie
przekraczający 65. rok życia przestali pełnić swoje funkcję w Sądzie Najwyższym
i przeszli w stan spoczynku. Ustawa stała się zarzewiem konfliktu polskiego rządu
z Komisją Europejską;



(4.04) Ogłoszono utworzenie Polskiej Izby Handlowej w USA;



(9.04) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z wiceprzewodniczącym
Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Rozmowy dotyczyły kwestii
przestrzegania zasady praworządności i prowadzenia dialogu w tej sprawie;



(12.04) Prezydent RP Andrzej Duda odbył w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
spotkanie z prezydentem Izraela Re’uwen Riwlinem. Politycy wzięli razem udział
w Marszu Żywych;



(24.04) Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Etiopii
Mulatu Teshomem Wirtu. Politycy omawiali kwestie współpracy dwustronnej oraz
bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym;



(25.04) Premier Morawiecki spotkał się z premierem Słowacji Peterem Pellegrinim.
Premierzy omówili m.in. sytuację małych i średnich przedsiębiorstw w UE, kwestie
współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współpracy bilateralnej na linii
Warszawa-Bratysława. Tego samego dnia premier odbył również rozmowę
z prezydentem Etiopii Mulatu Teshome Wirtu;



(26.04) W Warszawie odbył się Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy.
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(1.04) Stany Zjednoczone i Korea Południowa rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe
„Foal Eagle”, w których wzięło udział około 300 tys. żołnierzy i koreańskiego personelu
wojskowego oraz 11 tys. stacjonujących na półwyspie Amerykanów;



(4.04) Liderzy Turcji, Rosji i Iranu spotkali się w Ankarze w celu omówienia zawieszenia
broni w konflikcie syryjskim;



(6.04) Była prezydent Korei Południowej Park Geun-hye została skazana na 24 lata
więzienia za korupcję i nadużycia władzy;



(7.04) Około 70 osób zginęło w ataku przy użyciu broni chemicznej w mieście Duma
w Syrii;



(8.04) Zorganizowano wybory parlamentarne na Węgrzech, w których zwycięstwo
odniosła partia Fidesz Victora Orbana, zdobywając niecałe 45% głosów;



(12.04) Odbył się pierwszy od 2007 roku szczyt koreański, podczas którego spotkali się
prezydent Republiki Korei Mun Jae-in oraz przywódca Koreańskiej Republiki LudowoDemokratycznej Kim Dzong-un;



(14.04) Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania dokonały serii nalotów
bombowych na obszarze kontrolowanym przez rząd syryjski;



(15.04) Odbył się 29 szczyt Ligii Państw Arabskich w mieście Az-Zahran w Arabii
Saudyjskiej;



(15.04) W Gwatemali odbyło się referendum dotyczące przekazania sporu
terytorialnego z Belize do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Ponad 95%
głosujących opowiedziało się za tą propozycją;



(18.04) Tadżykistan i Uzbekistan ustaliły przeprowadzenie w przyszłości pierwszych
wspólnych ćwiczeń wojskowych;



(19.04) Miguel Díaz-Canel został wskazany jako następca prezydenta Kuby Raula
Castro;



(20.04) Wojsko irackie przeprowadziło serię bombardowań wymierzonych w tzw.
Państwo Islamskie;
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(23.04) Ogłoszono, że w bombardowaniach przeprowadzonych przez siły koalicyjne
pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej zginął przewodniczący Najwyższej Rady
Politycznej Salih Ali as-Samad, będący faktycznym szefem państwa kontrolowanego
przez Huti w Jemenie;



(23.04) Były przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadżić podczas rozprawy
apelacyjnej w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości wezwał sąd do wycofania
się z wyroku za przeprowadzenie ludobójstwa i zbrodnie wojenne;



(24.04) W Waszyngtonie odbyło się spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych
Donalda Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem dotyczące Iranu
i kwestii gospodarczych;



(26.04) Stany Zjednoczone przeprowadziły test nowej wersji międzykontynentalnej
rakiety LGM-30 Minuteman;



(27.04) W strefie zdemilitaryzowanej odbyło się spotkanie prezydenta Korei
Południowej Moon Jae-ina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong-unem. Podpisana
została tzw. Deklaracja z Panmundżomu, zgodnie z którą oba państwa będą dążyć
do oficjalnego zakończenia wojny pomiędzy sobą oraz denuklearyzacji półwyspu;



(17.04) W Waszyngtonie odbyło się spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych
Donalda Trumpa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel;



(30.04) Amerykańska koalicja w Iraku ogłosiła zakończenie większych operacji
wymierzonych w tzw. Państwo Islamskie;



(30.04) Stany Zjednoczone potwierdziły sprzedaż przeciwpancernych pocisków FGM148 Javelin na Ukrainę.
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MAJ

POLSKA



(1.05) Polska objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ;



(10.05) Prezydent Czech Miloš Zeman przybył do Warszawy i spotkał się
z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy
rozmawiali m.in. o współpracy bilateralnej i regionalnej oraz kwestiach związanych
z bezpieczeństwem i kooperacją w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego;



(14.05) Prezydent RP Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki spotkali się
w Warszawie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Rozmowy dotyczyły m.in.
przyszłego budżetu UE, unijnej polityki migracyjnej, stosunków zewnętrznych i polityki
bezpieczeństwa w kontekście europejskiej polityki wschodniej, ewentualnych zmian
w politycznym okładzie sił po wyborach do PE w 2019 oraz integracji infrastrukturalnej
regionu Europy Środkowo-Wschodniej;



(17.05) Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych
przewodził debacie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ;



(17.05) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu liderów państw UE
i Bałkanów Zachodnich w Sofii. Głównym tematem rozmów była kwestia rozszerzenia
UE o państwa regionu;



(23.05) W Gorlicach odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem
Słowenii Borutem Pahorem;



(25.05) W Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe.
Podczas rozmów omówiono m.in. kwestie bezpieczeństwa oraz polityki energetycznej;



(26.05) Prezydent RP Andrzej Duda odbył oficjalną wizytę do Gruzji, podczas której
spotkał się z prezydentem Giorgim Margwelaszwilim. Politycy rozmawiali na temat
wzmocnienia współpracy w dziedzinie gospodarki i w zakresie bezpieczeństwa
regionalnego;



(28.05) Prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki spotkali się
w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergem. Rozmowy
dotyczyły przygotowań do szczytu NATO, wydatków obronnych oraz kwestii
związanych z bezpieczeństwem w wymiarze międzynarodowym;



(28.05) W Warszawie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO;
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(29.05) W Kielcach zorganizowane zostały obchody Dnia Weterana Działań Poza
Granicami Państwa.
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MAJ

ŚWIAT



(1.05) Republika Dominikańska cofa uznanie Tajwanu na rzecz Chińskiej Republiki
Ludowej;



(1.05) Maroko zerwało stosunki dyplomatyczne z Iranem ze względu na poparcie
Teheranu udzielone dla Frontu Polisario w Saharze Zachodniej;



(2.05) Działająca od 1959 roku baskijska organizacja terrorystyczna ETA ogłosiła
samorozwiązanie i zakończenie działalności;



(3.05) Siły zbrojne Zjednoczonych Emiratów Arabskich wkroczyły na jemeńską wyspę
Sokotra;



(3.05) Departament Stanu USA wstrzymał finansowanie dla działających w Syrii tzw.
Białych Hełmów;



(3.05) Rosyjski samolot bojowy Su-30 rozbił się w okolicach miasta Latakia w Syrii;



(4.05) USA odtworzyły swoją Drugą Flotę, która wcześniej operowała w latach 19502011 na obszarze Oceanu Atlantyckiego;



(7.05) Paragwaj ogłosił, że przeniesie swoją ambasadę w Izraelu z Tel Awiwu
do Jerozolimy;



(8.05) W chińskim mieście Dalian odbyło się kolejne spotkanie lidera Korei Północnej
Kim Dzong-una z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem;



(8.05) Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wypowiedzą
porozumienie nuklearne z Iranem;



(8.05) Decyzją parlamentu lider protestów antyrządowych Nikol Paszinian został
nowym premierem Armenii;



(9.05) W wyborach parlamentarnych w Malezji zwyciężyło ugrupowanie Pakatan
Harapan. Były to pierwsze w historii wybory, w których nie zwyciężył Front Narodowy;



(14.05) W 70 rocznicę powstania Państwa Izrael Stany Zjednoczone stały się oficjalnie
pierwszym krajem, który przeniósł swoją ambasadę do Jerozolimy;
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(16.05) Afgańskie wojska rządowe odbiły od Talibów zajęte dzień wcześniej miasto
Farah;



(16.05) Gwatemala jako drugie państwo po Stanach Zjednoczonych oficjalnie
przeniosła swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy;



(21.05) Paragwaj jako trzecie państwo otworzył swoją ambasadę w Jerozolimie;



(22.05) Syryjski rząd ogłosił Damaszek i przyległe do miasta okolice jako „całkowicie
bezpieczne” po raz pierwszy od początku wojny domowej w Syrii;



(23.05) Stany Zjednoczone odwołały zaproszenie dla Chin do udziału w ćwiczeniach
wojskowych RIMPAC na Pacyfiku;



(24.05) Burkina Faso zerwało stosunki dyplomatyczne z Tajwanem;



(26.05) W Irlandii odbyło się referendum dotyczące uchylenia 8 poprawki zakazującej
przeprowadzania terminacji ciąży. Ponad 66% głosujących opowiedziało się za jej
usunięciem;



(29.05) Syria uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej;



(29.05) Stany Zjednoczony ogłosiły nałożenie 25% ceł na chińskie produkty o wartości
50 miliardów USD;



(31.05) Stany Zjednoczone ogłosiły wprowadzenie ceł na stal (25%) i aluminium (10%)
z Kanady, Meksyku i Unii Europejskiej.
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POLSKA



(3.06) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział we wspólnym spotkaniu premierów
Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Tallinie. Szefowie rządów omówili m.in. kwestie
związane z unijnym budżetem na lata 2021-2027 oraz pracami w zakresie połączenia
sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemami europejskimi;



(4.06) Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z papieżem Franciszkiem
w Watykanie;



(5.06) Wizytę w Polsce złożył prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier;



(7.06) Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Rumunii
Klausem Iohannisem. Rozmowy dotyczyły m.in. nadchodzącego szczytu NATO oraz
szczytu grupy B9;



(8.06) Prezydent Andrzej Duda wraz z głowami państw Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier,
Rumunii Bułgarii oraz przewodniczącym Izby Poselskiej Czech wziął udział w szczycie
grupy B9 w Warszawie. Na zakończenie szczytu politycy przyjęli wspólną deklarację
wskazującą, że: „podejście NATO do Rosji oparte na wzmocnionej postawie
odstraszania i obrony oraz otwarciu na dialog polityczny, zgodnie z decyzją podjętą
na szczycie w Warszawie, pozostaje naszą polityką i kieruje naszymi działaniami”.



(18.06) Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprzewodniczącym KE
Fransem Timmermansem w Warszawie. Rozmowy dotyczyły praworządności oraz
przeprowadzonych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości;



(19.06) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji IX Petersberskiego Dialogu
Klimatycznego w Berlinie, podczas którego spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą
Markel;



(21.06) Odbyło się spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie,
w którym wziął udział premier RP Matusz Morawiecki. Podczas spotkania strony
ustaliły wspólne stanowisko przed posiedzeniem Rady Europejskiej dotyczące polityki
migracyjnej UE. Z liderami państw V4 spotkał się również kanclerz Austrii Sebastian
Kurz;



(22.06) Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w obchodach 100-lecia niepodległości
Estonii. Podczas wizyty spotkał się z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid;
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(27.06) Prezydent RP Andrzej Duda odbył podróż na Łotwę, podczas której spotkał się
z prezydentem Raimondsem Vējonis oraz łotewskim premierem Mārisem Kučinskis;



(27.06) Została podpisana wspólna deklaracja
i Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o IPN;



(28.06) Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Macedonii
Zoranem Zaevem w Warszawie;



(28.06) Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej, w którym
uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Tematyką rozmów podczas szczytu była
kwestia migracji. Państwa UE zawarły kompromis polegający na odrzuceniu
przymusowej relokacji uchodźców na rzecz dobrowolności;
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CZERWIEC
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(1.06) Odbył się azjatycki szczyt bezpieczeństwa (Dialog Shangri-La) w Singapurze;



(3.06) Indie ogłosiły przeprowadzenie testu międzykontynentalnej rakiety Agni-V
w bazie wojskowej w stanie Orisa;



(7.06) Premier Japonii Shinzo Abe spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem
Trumpem;



(8.06) Odbyło się spotkanie przewodniczącego Kolegium Szefów Sztabów Sił Zbrojnych
USA gen. Josepha Dunforda z szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej Walerijem Gierasimowem w Finlandii;



(8.06) Odbył się 44 szczyt grupy G7 w La Malbaie w kanadyjskiej prowincji Quebec;



(9.06) Odbył się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Qingdao w Chinach;



(9.06) Ponad 100 tysięcy osób wzięło udział w masowych protestach przeciwko
nadużyciom w rumuńskim wymiarze sprawiedliwości;



(12.09) Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej
Kim Dzong-un wzięli udział w historycznym spotkaniu w Singapurze. Było to pierwsze
w historii spotkanie przywódców obu państw;



(12.09) Macedonia i Grecja po ponad 27 latach doszły do konsensusu co do zmiany
oficjalnej nazwy pierwszego z wymienionych państw na Republikę Północnej
Macedonii;



(13.06) Siły koalicyjne pod przywództwem Arabii Saudyjskiej podjęły ofensywę
w mieście Al-Hudajda w Jemenie, które od 2015 roku było pod kontrolą rebeliantów
Huti;



(13.06) Korea Południowa ogłosiła wstrzymanie wspólnych ćwiczeń wojskowych
ze Stanami Zjednoczonymi w celu przyspieszenia procesu denuklearyzacji półwyspu
koreańskiego;



(15.06) Stany Zjednoczone nałożyły 25% cła na towary z ChRL o łącznej wartości 50
miliardów dolarów. Pekin w odpowiedzi wprowadził 25% cła na amerykańskie towary
o łącznej wartości 34 miliardów dolarów;
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(19.06) Stany Zjednoczone wystąpiły z Rady Praw Człowieka ONZ;



(22.06) Pentagon ogłosił wytrzymanie wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą
Południową;



(24.06) Odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne w Turcji, w których
zwycięstwo odniosła Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) i urzędujący prezydent
Recep Tayyip Erdoğan;



(26.06) Syryjska armia przejęła kontrolę nad strategicznie położonym miastem Basr alHarir w południowej Syrii;



(27.06) Wzmocniony został mandat Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Od tej
pory organizacja może przypisać odpowiedzialność za atak chemiczny członkom
organizacji.
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(3.07) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Strasburgu z przewodniczącym
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim;



(6.07) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Czech Andrejem Babišem
w Karlowych Warach. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej i handlowej
na linii Warszawa-Praga, spraw infrastrukturalnych oraz energetyki;



(11.07) Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin reprezentował Polskę na VII
szczycie szefów rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej i ChRL (tzw. 16+1)
w Sofii;



(11.07) Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w szczycie NATO w Brukseli. Podczas
pierwszej sesji głów państw zatwierdzono decyzję o powołaniu dowództwa
logistycznego w Niemczech oraz o utworzeniu dowództwa w amerykańskim Norfolk.
Liderzy zatwierdzili także tzw. Inicjatywę 4x30 (według jej założeń do 2020 roku
państwa Sojuszu będą utrzymywać na wysokim poziomie gotowości 30 batalionów
zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, gotowych do
działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni). W trakcie drugiego dnia szczytu omówiono
kwestie bezpieczeństwa i współpracy z Gruzją i Ukrainą, sytuacji w Afganistanie oraz
wydatków na obronność;



(11.07) Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premier Wielkiej Brytanii Teresą May
oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel w ramach Procesu Berlińskiego w Londynie.
Rozmowy dotyczyły możliwości akcesji państw Bałkanów Zachodnich do UE.
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(1.07) Prezydentem Meksyku został Andrés Manuel López Obrador;



(4.07) Policja brytyjska ogłosiła kolejne ofiary otrucia substancją typu Nowiczok;



(9.07) Liderzy Erytrei i Etiopii ogłosili zakończenie trwającego prawie 20 lat konfliktu;



(11.07) Po niemalże 10 latach starań Macedonia została oficjalnie zaproszona przez
NATO do rozmów akcesyjnych;



(16.07) Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Federacji
Rosyjskiej Władimir Putin spotkali się w Helsinkach;



(17.07) Unia Europejska podpisała z Japonią umowę o wolnym handlu;



(17.07) Rosja i Tadżykistan rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe;



(19.07) Kneset przegłosował ustawę, zgodnie z którą ziemia Państwa Izrael jest
historycznym dziedzictwem narodu żydowskiego. Ustawa zdjęła również język arabski
z listy języków urzędowych Izraela;



(25.07) W wyniku skoordynowanych ataków terrorystycznych tzw. Państwa
Islamskiego w prowincji As-Suwayda w Syrii zginęło 215 osób;



(27.07) Korea Północna zwróciła szczątki 55 amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli
podczas wojny koreańskiej (1950-1953);



(31.07) Unia Europejska wprowadza sankcje na 6 rosyjskich firm zaangażowanych
w budowę mostu krymskiego.
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(18.08) Prezydent RP Andrzej Duda odbył czterodniową podróż do Australii, podczas
której spotkał się między innymi z premierem Malcolmem Turnbullem, ministrem spraw
zagranicznych Julie Bishop oraz Gubernatorem Generalnym Australii Peterem
Cosgrove'em. Polski Prezydent otworzył również w Sydney Polsko-Australijskie Forum
Energetyczne;



(22.08) Prezydent RP Andrzej Duda odbył oficjalną wizytę w Nowej Zelandii, podczas
której spotkał się między innymi z premier tego kraju Jacindą Ardern
oraz Gubernatorem Generalnym Nowej Zelandii Patsy Reddy;



(24.08) W Dęblinie zorganizowano obchody 100-lecia Polskich Sił Powietrznych.
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(4.08) Przy pomocy drona przeprowadzono nieudany zamach na prezydenta Wenezueli
Nicolasa Maduro;



(5.08) W odpowiedzi na wezwanie kanadyjskich władz do uwolnienia uwięzionych
aktywistów na rzecz praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, Rijad wycofał swojego
ambasadora z Kanady;



(6.08) Stany Zjednoczone ponownie nakładają sankcje na Iran;



(7.08) Rząd etiopski podpisał zawieszenie broni z Frontem Wyzwolenia Oromo w celu
zakończenia toczącego się od lat 70 konfliktu;



(9.08) Urzędujący prezydent Indonezji Joko Widodo ogłosił, że konserwatywny islamski
kleryk Ma'ruf Amin został jego kandydatem na urząd wiceprezydenta w nadchodzących
wyborach prezydenckich w 2019 roku;



(10.08) Kolumbia ogłosiła wyjście z Unii Narodów Południowoamerykańskich;



(10.08) Stany Zjednoczone wprowadziły taryfy na import tureckiej stali (50%)
i aluminium (20%);



(12.08) Rosja, Iran, Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan podpisały konwencję
dotyczącą statusu prawnego Morza Kaspijskiego. Ostatecznie akwen nie będzie
posiadał statusu morza ani jeziora. Obszar powierzchni wód Morza Kaspijskiego
pozostanie w powszechnym użytku stron, a dno i podglebie zostanie podzielone między
sąsiadujące ze sobą państwa na działki w drodze porozumienia pomiędzy stronami.
Konwencja wprowadza również zakaz stacjonowania w rejonie obowiązywania sił
zbrojnych spoza pięciu stron porozumienia;



(15.08) Indie ogłosiły, że do 2022 roku jako czwarte państwo w historii (po ZSRR/Rosji,
Stanach Zjednoczonych i Chinach) wyślą samodzielnie człowieka w kosmos;



(19.08) Dwa śmigłowce i brygada składająca się z 30 żołnierzy kolumbijskiej armii
przekroczyła granicę z Wenezuelą;



(21.08) Salwador zrywa stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, by nawiązać je z Chińską
Republiką Ludową;
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(23.08) Wchodzą w życie amerykańskie cła na chińskie produkty (25%). W odpowiedzi
Pekin wprowadził cła w takiej samej wysokości na amerykańskie produkty;



(31.08) Przywódca Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczenko zginął
w zamachu bombowym w Doniecku.
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(4.09) Rozpoczęło się XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju;



(4.09) Podczas XXVI MSPO Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt
dotyczący zmodernizowanych radarów Odra z PIT-Radwar;



(5.09) Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Mateusz Morawiecki spotkał
się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem, który otrzymał nagrodę „Człowiek
Roku”, przyznawanej przez Forum Ekonomiczne;



(13.09) Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w spotkaniu tzw. Grupy Arraiolos
w Rydze. Podczas rozmów z liderami dwunastu pozostałych państw tworzących
inicjatywę (w skład grupy oprócz Polski i Łotwy wchodzą również Austria, Bułgaria,
Chorwacja, Estonia, Finlandia, Grecja, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia i Włochy)
omówiona została m.in. kwestia zagrożeń hybrydowych i odporności państw
na zewnętrzne manipulacje w demokratycznych procesach politycznych;



(17.09) Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w szczycie Inicjatywy Trójmorza
w Bukareszcie;



(18.09) Podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych Prezydent Andrzej Duda
spotkał się z Prezydentem USA Donaldem Trumpem. W trakcie wizyty strony podpisały
wspólną deklarację o partnerstwie strategicznym. Podczas spotkania z amerykańskim
przywódcą polski prezydent zaproponował, by przyszła amerykańska baza w Polsce
nosiła nazwę „Fort Trump”;



(18.09) Premier Mateusz Morawiecki przybył do Bukaresztu by wziąć udział w szczycie
Inicjatywy Trójmorza;



(19.09) Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wziął udział w nieformalnym szczycie
szefów państw i rządów UE w Salzburgu;



(26.09) Prezydent Andrzej Duda wziął udział w sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ.
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(2.09) Prezydent Filipin Rodrigo Duterte odwiedził Izrael jako pierwszy filipiński
przywódca w historii;



(4.09) Hiszpania ogłosiła, że wstrzymuje sprzedaż bomb naprowadzanych laserowo
do Arabii Saudyjskiej w związku z toczącym się konfliktem w Jemenie;



(5.09) Władze brytyjskie ujawniły dane dwóch podejrzanych o otrucie Sergieja i Julii
Skripal przy użyciu substancji typu Nowiczok;



(9.09) Korea Północna świętowała swoje 70-lecie;



(10.09) Holandia wstrzymała finansowanie syryjskiej opozycji w wojnie domowej;



(11.09) W regionie Rosyjskiego Dalekiego Wschodu rozpoczęły się największe
od czasów zimnej wojny manewry wojskowe Wostok-2018. W manewrach oprócz
armii rosyjskiej wzięły udział również Chiny i Mongolia.



(11.09) Granica etiopsko-erytrejska zostaje otwarta po raz pierwszy od 1998 roku;



(12.09) Parlament Europejski w stosunku 448–197 głosował za uruchomieniem art.7
przeciwko Węgrom;



(18.09) Rozpoczął się trzeci szczyt koreański, podczas którego spotkali się przywódcy
obu państw koreańskich;



(13.09) Prezydent Sudanu Południowego Salva Kiir Mayardit podpisał wraz z liderem
SPLM-IO Riek Machar układ pokojowy. Mimo to walki nadal trwają;



(16.09) Na obszarze kontrolowanym przez syryjskie władze centralne odbyły
się pierwsze wybory lokalne od początku wojny domowej;



(17.09) Stany Zjednoczone ogłosiły nałożenie 10% taryf na chińskie produkty o łącznej
wartości 200 miliardów dolarów;



(17.09) Rosja i Turcja ogłosiły utworzenie strefy zdemilitaryzowanej w prowincji Latakia
w Syrii;
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(17.09) Syryjskie wojsko w odpowiedzi na atak przeprowadzony przez izraelskie siły
powietrzne omyłkowo zestrzeliło rosyjski Ił-20;



(21.09) W wieku 61 lat zmarł prezydent Wietnamu Trần Đại Quang;



(24.09) Rosyjskie władze ogłosiły, że przekażą syryjskim siłom zbrojnym system
rakietowy S-300;



(24.09) Przedstawiciele Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Chin i Iranu podjęli
decyzję o utworzeniu spółki specjalnego przeznaczenia w celu kontynuacji wymiany
handlowej z Teheranem po wyjściu Stanów Zjednoczonych z porozumienia
dotyczącego Iranu;



(25.09) Wprowadzono zawieszenie broni, które zakończyło tzw. bitwę o Trypolis
podczas wojny domowej w Libii;



(30.09) Odbyło się referendum w Macedonii dotyczące zmiany nazwy państwa.
Według oficjalnych wyników 91,5% głosujących opowiedziało się za zmianą, jednak
ze względu na frekwencję (36,9%) referendum nie miało charakteru wiążącego.
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(8.10) Prezydent RP Andrzej Duda odbył oficjalną wizytę w Szwajcarii, podczas której
spotkał się z Dyrektorem Generalnym Biura ONZ w Genewie Michaelem Møllerem;



(11.10) W Szczyrbskim Jeziorze na Słowacji odbył się szczyt Grupy Wyszehradzkiej,
w którym udział wziął prezydent RP Andrzej Duda;



(15.10) Oficjalna wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Watykanie;



(15.10) Odbyło się spotkanie premierów Polski i Czech. Rozmowy dotyczyły Brexitu,
polityki migracyjnej, budżetu UE i europejskiej polityki spójności;



(17.10) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej
dotyczącym Brexitu oraz kwestii migracji;



(19.10) Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że wysłano
wniosek do Stanów Zjednoczonych ws. dostawy jednego dywizjonu M142 HIMARS;



(21.10) Odbyła się I tura wyborów samorządowych;



(22.10) Prezydent RP Andrzej Duda odbył oficjalną podróż do Niemiec. Podczas wizyty
prezydent spotkał się z prezydentem RFN Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz
kanclerz Angelą Merkel. Polski Prezydent rozmawiał między innymi o bezpieczeństwie
energetycznym UE oraz problemach z jakimi zmaga się Unia Europejska;



(27.10) Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wraz z premierami Czech, Słowacji,
Rumunii i Luksemburga wziął udział w Pradze w obchodach 100 rocznicy utworzenia
Czechosłowacji.
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(3.10) Stany Zjednoczone wychodzą z Joint Comprehensive Plan of Action dotyczącego
Iranu;



(4.10) W New Delhi odbyło się spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina
z premierem Indii Narendrą Modim;



(5.10) Indie dokonują zakupu rosyjskiego systemu S-400 za kwotę 5 miliardów USD;



(5.10) Były prezydent Korei Południowej Lee Myung-bak został skazany na 15 lat
więzienia za korupcję i nadużycia władzy;



(7.10) Chiny przekazały międzynarodowej opinii publicznej, że prezydent Interpolu
Meng Hongwei jest podejrzany o złamanie prawa i pozostanie w Chinach. Tego samego
dnia Interpol przyjął jego rezygnację;



(8.10) W wyniku operacji przeprowadzonej przez armię libijską schwytano Hashama
Ashmawiego - jednego z najbardziej poszukiwanych egipskich terrorystów;



(20.10) Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone opuszczą „Układ
o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu”, czyli tzw. Traktat
INF;



(25.10) Rozpoczęły się największe od zakończenia zimnej wojny ćwiczenia NATO
"Trident Juncture 2018";



(28.10) Sąd Najwyższy Pakistanu wprowadził zakaz nadawania programów indyjskiej
produkcji w pakistańskiej telewizji;



(28.10) Kandydat skrajnej prawicy Jair Bolsonaro wygrywa wybory prezydenckie
w Brazylii.
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(2.11) Odbyły się XV polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Warszawie,
podczas których premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą
Merkel na temat przyszłego budżetu i polityki rolnej UE, Brexitu, współpracy ze Stanami
Zjednoczonymi oraz integracji państw Bałkanów Zachodnich w ramach procesu
berlińskiego;



(7.11) Odbyła się II tura wyborów samorządowych;



(9.11) Polska i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie o strategicznym dialogu
w obszarze energii;



(11.11) Państwo Polskie obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości;



(15.11) Premier Polski Mateusz Morawiecki i premier Czech Andrej Babiš wzięli udział
w polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych. Liderzy dyskutowali na temat
zagadnień dotyczących współpracy dwustronnej, Unii Europejskiej oraz współdziałania
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej;



(17.11) Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w Hamburgu w Konferencji FOTAR;



(20.11) Polska i Izrael ogłaszają wyjście ze Światowego Paktu w sprawie Migracji ONZ;



(25.11) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Europejskiej, podczas którego europejscy politycy zatwierdzili umowę o wystąpieniu
Wielkiej Brytanii z UE oraz poparli deklarację polityczną o przyszłych stosunkach
między Brukselą a Londynem;



(26.11) Prezydent RP Andrzej Duda złożył dwudniową wizytę w Bułgarii, podczas której
spotkał się między innymi z bułgarskim prezydentem Rumenem Radewem oraz
premierem Bojko Borisowem. Tematyka rozmów dotyczyła polityki budżetowej
i energetycznej UE, rozwoju współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza oraz kwestii
bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego;



(28.11) Odbyły się obchody związane ze 100-leciem utworzenia Marynarki Wojennej;



(30.11) Weszła w życie umowa o budowie gazociągu Baltic Pipe łączącego Polskę
z Danią. Inwestorami projektu są polski operator systemu przesyłowego gazowego
OGP Gaz-System S.A. oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet SOV;
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(30.11) Inspektorat Uzbrojenia podpisał z Polską Grupą Zbrojeniową umowę na zakup
Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu
Orlik.
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(2.11) Stany Zjednoczone ponownie nałożyły na Iran sankcje wstrzymane w 2015 roku;



(4.11) Nowa Kaledonia zagłosowała w referendum
niepodległości za pozostaniem częścią Francji;



(5.11) Brytyjski minister obrony Gavin Williamson ogłosił, że Wielka Brytania i Oman
otworzą wspólną bazę do prowadzenia ćwiczeń wojskowych w Omanie;



(6.11) Rozpoczęły się wybory w Stanach Zjednoczonych, w których Partia
Demokratyczna zdobyła większość w Izbie Reprezentantów, zaś Partia Republikańska
wzmocniła swoje posiadanie w Senacie;



(11.11) Liderzy z ponad 70 państw przyjechali do Paryża, by uczcić rocznicę
zakończenia I wojny światowej;



(13.11) Rząd brytyjski poinformował, że Wielka Brytania i Unia Europejska
wynegocjowały wstępną umowę dotyczącą Brexitu;



(14.11) Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie zagłosowała za zniesieniem sankcji
nałożonych na Erytreę;



(17.11) Syryjskie wojska rządowe przejęły kontrolę nad regionem Al-Safa po kilku
miesiącach walk z tzw. Państwem Islamskim;



(17.11) Początek protestów tzw. żółtych kamizelek we Francji;



(18.11) Szczyt APEC w Papui Nowej Gwinei kończy się po raz pierwszy w historii bez
wydania żadnego oficjalnego komunikatu;



(18.11) Prezydent Malediwów Ibrahim Mohamed Solih ogłosił, że jego państwo
powróci do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów;



(21.11) Kim Jong-yan z Korei Południowej został wybrany nowym prezydentem
Interpolu;



(22.11) Stany Zjednoczone wzywają swoich sojuszników by zaprzestali używać
technologii chińskiej firmy Huawei;
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(24.11) Prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej
Demokratycznej Partii Postępu po dotkliwej porażce w wyborach lokalnych;



(25.11) Rosja zatrzymała trzy statki ukraińskie w Cieśninie Kerczeńskiej;



(25.11) Liderzy państw UE podczas szczytu w Brukseli akceptują propozycję umowy
z Londynem dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych;



(26.11) Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła wprowadzenie stanu wojennego w 10
ukraińskich obwodach;



(30.11) Odbył się szczyt G-20 w Buenos Aires w Argentynie;



(30.11) Podczas szczytu G-20 Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk podpisały nową
umowę o wolnym handlu, która zastąpiła obowiązujące od 1994 roku porozumienie
NAFTA;



(30.11) Były prezydent Stanów Zjednoczonych George H.W. Bush zmarł w wieku 94
lat.
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(2.12) W Katowicach rozpoczęła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu;



(3.12) Inspektorat Uzbrojenia podpisał kontrakt na dostawę bezzałogowców klasy mini
FlyEye dla Wojsk Obrony Terytorialnej;



(5.12) MON podpisał umowę na zakup pistoletów VIS 100 dla Wojsk Obrony
Terytorialnej;



(13.12) Rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej, w którym uczestniczył premier Mateusz
Morawiecki. Politycy europejscy omawiali kwestie związane z nowym budżetem UE
na lata 2021-2027, sankcjami nałożonymi na Rosję, wyjściem Wielkiej Brytanii ze
struktur unijnych, migracją oraz polityką klimatyczną. Szef polskiego rządu spotkał się
również z premierem Hiszpanii Pedro Sánchenzem;



(14.12) Kongres USA zaaprobował sprzedaż dywizjonu M142 HIMARS dla Polski;



(18.12) Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w Forum Afryka-Europa w Wiedniu.
Podczas forum politycy z państw UE i UA omawiali kwestie związane ze wzmocnieniem
współpracy w dziedzinie innowacji i cyfryzacji oraz sposobu finansowania projektów
promujących rozwój w Afryce;



(20.12) Odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe w Londynie,
w których uczestniczyli między innymi premier Mateusz Morawiecki i premier Wielkiej
Brytanii Theresa May. Rozmowy dotyczyły kwestii współpracy dwustronnej, kooperacji
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, współpracy w obszarze nauki i edukacji oraz
bieżących spraw z zakresu polityki międzynarodowej.
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(3.12) Katar ogłosił swoje wyjście z OPEC;



(4.12) Izrael rozpoczął operację „Północna Tarcza”, której celem jest znalezienie
i zniszczenie transgranicznych tuneli wykopywanych przez Hezbollah;



(4.12) Brytyjska Izba Gmin po raz pierwszy w historii uznała, że część ministrów
dopuściło się obrazy parlamentu. Powodem tego było nieupublicznienie, wbrew decyzji
posłów, analizy prawnej dotyczącej opuszczenia UE przez Wielką Brytanię;



(7.12) Chiny wypuściły sondę kosmiczną Chang’e 4, której celem jest zbadanie
niewidocznej strony Księżyca;



(10.12) 164 państwa podpisały Światowy Pakt w sprawie Migracji;



(12.12) Żołnierze z Korei Północnej i Południowej po raz pierwszy od zakończenia
wojny koreańskiej przekroczyli strefę zdemilitaryzowaną;



(14.12) Parlament Kosowa podjął decyzję o utworzeniu regularnej armii;



(15.12) Prezydent Ukrainy
Prawosławnego Ukrainy;



(15.12) Australia uznała Zachodnia Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael;



(19.12) Pentagon oznajmił, że Stany Zjednoczone zaczną wycofywać swoje wojska
z Syrii w związku z wyzwoleniem terytoriów kontrolowanych wcześniej przez tzw.
Państwo Islamskie;



(22.12) Projekt nowej konstytucji został zaakceptowany przez kubański parlament;



(26.12) Koniec stanu wojennego na Ukrainie;



(27.12) Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że otworzą ponownie swoją ambasadę
w Damaszku;



(28.12) Bahrajn ogłosił, że również ponownie otworzy placówkę w Damaszku;



(30.12) Talibowie odrzucili propozycję rozmów pokojowych z rządem afgańskim.

Petro

Poroszenko
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