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Szef BBN w TOK FM: wiarygodność i siła odstraszania NATO sprawą
kluczową
- W ramach konﬂiktów między Wschodem a Zachodem Polska była zawsze przeorana - mówił w
Radiu TOK FM gen. Stanisław Koziej, szef BBN, mówiąc o ewentualnym konﬂikcie Rosji z NATO.
- W żywotnym interesie Polski jest więc, by do niego nie doszło - zaznaczył. Tomasz Sekielski
pytał 6 sierpnia br. w Poranku Radia TOK FM gen. Stanisława Kozieja, szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, o pesymistyczne scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie.
POSŁUCHAJ ROZMOWY

- Opcja konﬂiktu globalnego jest wciąż otwarta - przyznał gen. Koziej. - Nie gorącego, w sposób świadomy nikt tego
nie wywoła. Wyobrażam sobie jednak głęboką, zimną wojnę między Rosją i Zachodem oraz gorącą wojnę na Ukrainie.
To niebezpieczne zjawiska z naszego punktu widzenia - zaznaczył szef BBN.
Gen. Koziej podkreślił, że ewentualna wojna z Rosją oznaczałaby konﬂikt z całym NATO. - Dla Polski byłoby to
niebezpieczne, bo ten konﬂikt, jak zawsze w dziejach bywało, rozgrywałby się na terytorium naszego kraju. W ramach
konﬂiktów między Wschodem a Zachodem Polska była zawsze przeorana - mówił.
- W żywotnym interesie Polski jest więc, by nie doszło do tego konﬂiktu. Kluczową sprawą jest wiarygodność i siła
odstraszania NATO - mówił gość Poranka Radia TOK FM. Zaznaczył też, że istotna jest obecność sił NATO w Polsce.
Choćby symboliczna, bo już to angażuje siły państw zachodnich w ewentualny konﬂikt.
Gen. Koziej mówił też o sposobach zakończenia konﬂiktu na Ukrainie. - W interesie Kijowa byłoby zawarcie takiego
rozejmu, że ci, którzy chcą się wycofać na terytorium Rosji, niech wracają, dla pozostałych najlepszym rozwiązaniem
byłaby amnestia - wskazywał. - Czy to możliwe? Wątpliwe. Ale to byłaby opcja optymalna dla wszystkich stron
konﬂiktu - dodał.
Sekielski dziwił się, że zdaniem jego rozmówcy terrorystów należy puścić wolno. - To byłoby lepsze rozwiązanie niż
próba ich zlikwidowania. Szturm na Donieck i Ługańsk to przerażające zakończenie tego konﬂiktu - przekonywał gen.
Koziej.
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