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Szef BBN w Polsat News: Zachód musi szukać porozumienia z Rosją, ale
nie kosztem fundamentalnych spraw
Szef BBN minister Stanisław Koziej był gościem programu "Nowy Dzień" na antenie Polsat
News. Rozmowa z red. Bartoszem Kurkiem dotyczyła m.in. stosunków polsko-rosyjskich oraz
zaplanowanego na jutro spotkania ministrów obrony państw NATO.
Zdaniem szefa BBN, stosunki między Polską a Rosją można opisać jako skomplikowane, złożone i wielowątkowe. Mamy do czynienia z nierozwiązywalną różnicą interesów strategicznych, ale nie oznacza to, że nie należy szukać
sposobu wyjścia z tej sytuacji - powiedział S. Koziej. Polska jest zainteresowana tym, aby relacje między Rosją a
Zachodem nie były konﬂiktowe. To jest nasz interes długofalowy, aby szukać porozumienia, ale nie kosztem pewnych
fundamentalnych spraw, np. naszego interesu narodowego, prawa międzynarodowego czy wartości, które wyznajemy.
Odnosząc się do jutrzejszego spotkania ministrów obrony państwa NATO, szef BBN ocenił, że powinny zapaść na nim
decyzje dotyczące m.in. ciągłej obecności żołnierzy innych państw Sojuszu oraz powstania zalążków struktur
dowódczych na terenie państw ﬂankowych, w tym Polski. Zdaniem szefa BBN, podkreśli to ścieżkę, na której nam
zależy - aby do zaplanowanego na 2016 r. szczytu w Warszawie zrealizowane zostały wszystkie główne postanowienia
ze szczytu w Newport.
Mówiąc o współpracy Polski z Wielką Brytanią, minister S. Koziej podkreślił, że oba państwa łączy wspólny pogląd na
sprawy związane z NATO, w tym kwestię wzmocnienia wschodniej ﬂanki Sojuszu oraz realizacji pozostałych
postanowień szczytu w Newport.
Według szefa BBN realizacją decyzji z Newport są także zaplanowane polsko-niemieckie ćwiczenia wojskowe. S. Koziej
podkreślił, że wezmą w nich udział nie tylko żołnierze niemieccy, ale też z innych liczących się państw Sojuszu.
Manewry będą demonstracją obecności wojskowej NATO na terenie państw ﬂankowych.
Pytany o sprawę kupowania broni przez Ukrainę szef BBN powiedział, że z uwagi na stan ukraińskiej gospodarki,
istnieje możliwość sprzedawania broni Ukrainie na korzystnych warunkach kredytowych.
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