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Wystąpienie Szefa BBN, prof. dr. hab. Stanisława Kozieja

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałbym zameldować Panie 

Prezydencie gotowość do realizacji kolejnego etapu wdrażania rekomenda-

cji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Pierwszym było 

przedstawienie Panu Prezydentowi i omówienie na Radzie Bezpieczeństwa 

Narodowego niejawnego raportu zawierającego podstawowe wnioski z tego 

przeglądu. 

Dzisiaj przedstawiamy pierwszą w dziejach Polski Białą Księgę Bezpie-

czeństwa Narodowego Rzeczypospolitaj Polskiej jako jawną publikację pre-

zentującą rezultaty tegoż Przeglądu. Widzę wśród uczestników konferencji 

wielu tych, którzy uczestniczyli w tym Przeglądzie. To jest także Państwa re-

zultat, to jest także Państwa osiągnięcie. Myślę, że animacja, którą przed chwilą 

oglądaliśmy, w popularny i ciekawy, ale jednocześnie trafi ając dobrze w sedno 

sprawy, pokazała czym jest bezpieczeństwo, jak rozumiane jest to bezpieczeń-

stwo, którym zajmowaliśmy się w ramach Przeglądu oraz jak rozumiane jest 

to bezpieczeństwo, które opisujemy w Białej Księdze. 

Nasi paneliści będą starali się opowiedzieć Państwu nieco więcej na ten 

temat, podzielić się refl eksjami, spostrzeżeniami ze swojego zawodowego, 

fachowego czy życiowego doświadczenia. Swoimi spostrzeżeniami będą 

się dzielić – pan generał, profesor Bolesław Balcerowicz, który spojrzy na 

to bezpieczeństwo z militarnego punktu widzenia. Były rektor, dowód-

ca, znany specjalista nauk wojskowych, obecnie pracownik Uniwersytetu 

Warszawskiego. Jest z nami pan Henryk Goryszewski, były wicepremier, 
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były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który z kolei podzieli się swo-

im spojrzeniem na kwestie bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa spo-

łeczności, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa pozamilitarnego. 

Jak te kwestie są dzisiaj ważne, jak są postrzegane? Jest z nami pan Jerzy 

Owsiak, który na bezpieczeństwo spojrzy w wymiarze społecznym. Znany 

wszystkim społecznik – chyba więcej nie trzeba mówić – doświadczony 

człowiek, który porywa swoją wolą, swoim zaangażowaniem, swoją siłą nas 

wszystkich w różnych ważnych sprawach społecznych. Jest również pan 

profesor Witold Orłowski, który podzieli się z nami swoimi spostrzeżenia-

mi, refl eksjami o tym, na czym w ogóle bezpieczeństwo stoi – fundamenty 

gospodarcze. Jak ważna dla bezpieczeństwa jest gospodarka, w jaki sposób 

powinniśmy bezpieczeństwo gospodarcze postrzegać. 

Tytułem wstępu przypomnę jeszcze raz, że Biała Księga jest rezultatem 

Przeglądu, który zakończyliśmy w ubiegłym roku, a Raport, o którym mó-

wiłem, został rozpatrzony i przyjęty na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego. Na jego bazie trwają już prace nad nową Strategią 

Bezpieczeństwa Narodowego RP. Ministerstwo Obrony Narodowej przy-

gotowuje ten projekt, aby w nadchodzących miesiącach przedstawić go 

Prezydentowi RP do zatwierdzenia. Natomiast głównym przeznaczeniem 

Białej Księgi jest popularyzowanie wiedzy o bezpieczeństwie w społeczeń-

stwie, popularyzowanie tej wiedzy wśród wszystkich instytucji, które zajmu-

ją się bezpieczeństwem z racji swojego przeznaczenia, ale także wśród insty-

tucji, które może niekoniecznie zajmują się bezpieczeństwem, ale powinny 

się nim zainteresować i zająć. Dlatego, Panie Prezydencie, rozsyłamy Białe 

Księgi w wersji elektronicznej do wszystkich struktur państwa, do wszyst-

kich instytucji rządowych, do wszystkich samorządów do gminy włącznie, 

do wszystkich uczelni, które prowadzą studia na kierunkach związanych 

w jakiś sposób z bezpieczeństwem. A więc chcemy przez Białą Księgę spo-

pularyzować wiedzę o bezpieczeństwie, zarówno w instytucjach rządowych 

i samorządowych, ale także i wśród obywateli.




