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Szef BBN obserwował ćwiczenia organizacji proobronnych

28 września br. minister Stanisław Koziej obserwował odbywające się w Ostrowcu
Świętokrzyskim największe w tym roku ćwiczenia organizacji proobronnych. Szef BBN także
po raz pierwszy objął tego rodzaju przedsięwzięcie swoim patronatem honorowym. Kolejne
spotkanie z pozarządowymi organizacjami społecznymi działającymi na rzecz
bezpieczeństwa i obronności odbędzie się w przyszłym tygodniu w Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego.

- Prezydent Bronisław Komorowski w ostatnim czasie wielokrotnie podkreślał potrzebę szerokiego włączenia do
systemu bezpieczeństwa państwa jego struktur pozamilitarnych, w tym także pozarządowych organizacji
proobronnych – mówił szef BBN do uczestników ćwiczenia, gratulując im aktywności oraz zaangażowania w
sprawy bezpieczeństwa państwa. 

Dodawał przy tym, że wykorzystanie zaangażowania członków i samych organizacji proobronnych jest dziś
szczególnie ważne w kontekście konieczności wzmocnienia strategicznej odporności terytorium Polski na
zagrożenia. W tym także na niekonwencjonalne formy agresji, jakie obserwujemy dziś na Ukrainie. Jest to
wniosek z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, ale też z zakończonego w zeszłym roku pierwszego polskiego
Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.  

Jak podkreślał szef BBN dużą rolę we wzmocnieniu takiej strategicznej odporności powinny odgrywać właśnie
społeczne, pozarządowe organizacje. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na polecenie Prezydenta RP pracuje
obecnie nad zdefiniowaniem możliwych ról i zadań dla tego rodzaju podmiotów.

W czasie wizyty szef BBN spotkał się też z przedstawicielami biorących udział w ćwiczeniu organizacji – Związku
Strzeleckiego „Strzelec”, Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW, Legii Akademickiej KUL oraz Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl – aby zapoznać się z proponowanymi przez nich koncepcjami wspierania państwa oraz sił
zbrojnych w czasie kryzysu i wojny.

Rozmowy te kontynuowane będą 30 września w BBN, na spotkaniu poświęconym założeniom systemu
strategicznej odporności terytorium oraz możliwej roli organizacji społecznych w systemie. Zaproszeni na nie
zostali przedstawiciele organizacji proobronnych oraz instytucji państwowych, takich jak MON czy MSW.  

Ćwiczenie w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyło się apelem na rynku miejskim. W jego trakcie szef BBN wysoko
ocenił przebieg ćwiczenia oraz raz jeszcze gratulował uczestnikom jego organizacji. Zwracał także uwagę na ich
szczególną rolę, jaką pełnią upowszechniając w społeczeństwie wiedzę i umiejętności w sprawach
bezpieczeństwa. Podczas apelu minister Stanisław Koziej złożył też wieniec pod pomnikiem poświęconym pamięci
ofiar okupacji hitlerowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Organizatorami ćwiczenia „Kompania w działaniach nieregularnych w terenie zurbanizowanym” były
Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Wyższa Szkoła Biznesu i
Przedsiębiorczości, JS 2013 Związku Strzeleckiego „Strzelec" OSW oraz Miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
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