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Szef BBN dla NaszejArmii.pl: technologie kosmiczne to rzeczywistość, z
którą musimy się zmierzyć

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu NaszaArmia.pl w TVP1, w
którym wicepremier minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej komentowali najważniejsze
wydarzenia związane z bezpieczeństwem państwa w 2014 r. oraz mówili o wyzwaniach i
planach na 2015 r.

ZOBACZ PROGRAM (vod.tvp.pl)

W rozmowie z "NasząArmią" szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej podkreślił szybką reakcję NATO w 2014
r.  na narastające zagrożenie za wschodnią granicą Sojuszu.  Większe zaangażowanie w misję Air  Policing nad krajami
bałtyckimi, zintensyfikowanie ćwiczeń wojsk NATO na poligonach w Polsce, decyzje ze szczytu w Newport o utworzeniu Sił
Natychmiastowego Reagowania i rozszerzenie zadań Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie - wymieniał
szef BBN. "NATO z tego reagowania operacyjnego zdało egzamin" - ocenił prof. Koziej.

Mówiąc o zatwierdzonej przez Prezydenta RP w zeszłym roku Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP szef BBN zaznaczał,
że  dokument  ten  w  odróżnieniu  od  poprzedniego,  powstał  w  wyniku  przeprowadzenia  Strategicznego  Przeglądu
Bezpieczeństwa Narodowego i w związku z tym ma charakter bardziej całościowy, kompleksowy, wielowątkowy. Można
powiedzieć, że jest to pierwszy dokument w pełnym wymiarze traktujący bezpieczeństwo w sposób zintegrowany. To co
nowe w tej Strategii, to też uwzględnienie nowego rodzaju zagrożeń, który ujawnił się w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę
- zagrożeń podprogowych.  

Odnosząc się do wykorzystywania technologii bezzałogowych minister S. Koziej przypominał, że z inicjatywy Prezydenta RP
BBN pracuje nad Narodowym Programem Systemów Bezzałgogowych, który zakłada przygotowanie się do krajowej produkcji
wszystkich  typów  bezzałogowców  -  oczywiście  w  stosownej  perspektywie  czasowej.  Szef  BBN  podkreślał  też  wagę
wykorzystywania  nowoczesnych wysoce zinformatyzowanych technologii,  w tym np.  satelitarnych,  dla  bezpieczeństwa
państwa. Mówił, że dobrze, że Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także namawiał, aby technologii

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/naszaarmiapl/wideo/10012015/18151213


kosmicznych nie traktować jako fantazji, a jako rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć jeżeli chcemy zapewnić państwu
bezpieczeństwo. 

Wicepremier,  szef  MON  Tomasz  Siemoniak  wskazał  na  szeroki  i  skomplikowany  bilans  misji  w  Afganistanie.
"Trzeba  pamiętać  o  poległych  i  rannych,  o  kosztach  finansowych,  ale  i  ogromnym doświadczeniu,  które  nabyli
żołnierze. Wykonali swoje zadanie" - powiedział Tomasz Siemoniak. Szef MON podkreślił znaczenie otwartego 21
grudnia 2014 roku Centrum Weterana.  Uhonorowano w ten sposób kilkudziesięcioletnią służbę i wysiłek tysięcy
weteranów.  Centrum ma realizować  m.  in.  zadania   edukacyjne,  ale  także  spełniać  również  bardzo  praktyczne
funkcje służąc pomocą weteranom.

Minister Siemoniak podsumowując 2014 rok przypomniał przygotowania do objęcia przez Polskę roli państwa ramowego dla
natowskiego  Komponentu  Operacji  Specjalnych  w  ramach  dyżuru  w  składzie  Sił  Odpowiedzi  NATO  (SON  2015),
zintensyfikowanie  współpracy  z  organizacjami  proobronnymi,  niemal  100%  zrealizowanie  wydatków  modernizacyjnych,
intensywne szkolenie  wojsk. "2014  to budżet ciężkiej pracy, ale i bardzo dobrych efektów" - zaznaczył minister Siemoniak.
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