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Szef BBN w Polsat News przed wizytą na ćwiczeniach Anakonda-2014

Szef BBN Stanisław Koziej był gościem programu Nowy Dzień na antenie Polsatu i Polsatu
News. Rozmowa z red. Bartoszem Kurkiem dotyczyła przejęcia obowiązków przez nowego
sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, trwających ćwiczeń Anakonda 2014,
finansowania Sił Zbrojnych RP oraz powstającej nowej Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego RP.

Minister Koziej ocenił, że działania nowomianowanego sekretarza generalnego NATO J. Stoltenberga będą miały
charakter kontynuacyjny. Jak stwierdził, po przejrzeniu wypowiedzi J. Stoltenberga wyraźnie widać, że jest on
zdecydowany realizować postanowienia z Newport. S. Koziej z uznaniem przyjął również decyzję nowego
sekretarza generalnego, dotyczącą złożenia swojej pierwszej wizyty zagranicznej w Polsce, gdzie 6 października
br. spotka się z prezydentem Bronisławem Komorowskim. W ocenie szefa BBN, wizyta w Polsce i następująca po
niej wizyta J. Stoltenberga w Turcji stanowią wyraz chęci podkreślenia priorytetów NATO, czyli potrzeby
zabezpieczenia wschodniej i południowej flanki Sojuszu.

Podczas rozmowy poruszono też temat kończących się wielonarodowych, natowskich ćwiczeń Anakonda-2014,
odbywających się w Polsce. Jak stwierdził szef BBN, "tematyka ćwiczenia Anakonda jest klasycznym ćwiczeniem z
artykułu 5, czyli obrony kolektywnej". Ćwiczenie jest pełnowymiarowe, kompleksowe i obejmuje różne
zagadnienia, w tym te najtrudniejsze, m.in. wymagające dużego zaangażowania sił własnych i sojuszniczych,
operacje lotnicze, obronne i przeciwuderzenia.

Szef BBN mówił także o przygotowywanej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP stwierdzając, że przedstawia
ona swego rodzaju filozofię myślenia o bezpieczeństwie i zbiór podstawowych celów strategicznych i działań
państwa w stosunku do zdefiniowanych obecnie zagrożeń. Szef BBN podkreślił, że dokument ten jest pewną
konsekwencją Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzonego z inicjatywy BBN w
2012 r., z korektami uwzględniającymi zmiany w sytuacji bezpieczeństwa. Zdaniem ministra Kozieja,
najważniejszym wątkiem strategii jest pokazanie konieczności zintegrowania wszystkich wysiłków państwa, także
pozamilitarnych, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Szef BBN podkreślił, że jej
następstwem będzie w dalszej kolejności wprowadzenie niejawnej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej,
która wskaże dokładne zadania dla wszystkich struktur państwa na czas kryzysu.
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