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Bartłomiej Sienkiewicz w Polsat News : Ćwiczenia służb
MSW nie są pokazem

fot. Adam Guz/REPORTER

- Pierwszy dzień był bardzo intensywny, ćwiczyliśmy parę wariantów przewidzianych w scenariuszu.
Jednak te ćwiczenia obliczone są nie na to żeby wypełnić scenariusz, bo to nie jest pokaz. One są
obliczone przede wszystkim na szukanie słabości – powiedział na temat trwających właśnie
największych od 40 lat ćwiczeń służb MSW, minister Bartłomiej Sienkiewicz.

Największe od lat 70-tych ćwiczenia służb MSW rozpoczęły się 23 kwietnia i potrwają do piątku 25
kwietnia. Scenariusz ćwiczeń przewiduje około 30 różnych epizodów . Wezmą w nich udział  niemal
2 tys. funkcjonariuszy m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz żołnierzy.
Podczas ćwiczeń sprawdzona zostanie logistyka, łączność i system powiadamiania.

Pierwszy dzień był bardzo intensywny, ćwiczyliśmy parę wariantów przewidzianych w scenariuszu.
Jednak te ćwiczenia obliczone są nie na to żeby wypełnić scenariusz, bo to nie jest pokaz.

Bartłomiej Sienkiewicz
 

Szef MSW już wcześniej zapowiedział, że po ćwiczeniach powstanie raport podsumowujący ich
przebieg. Bartłomiej Sienkiewicz na antenie Polsat News powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na
wyciągnięcie ostatecznych wniosków, jednak podkreślił, że już teraz można stwierdzić iż przepływ
informacji między służbami działa prawidłowo. Minister Sienkiewicz poinformował również, że
ćwiczenia mają charakter bardzo dynamiczny i gwałtowny, oraz odbywają się w terenie maksymalnie
zbliżonym do realiów granicy państwowej.

Bartłomiej Sienkiewicz skomentował także informacje o powołaniu generała Janusza Skulicha na
stanowisko szefa RCB - Będę wnioskował do Pana premiera o powołanie Pana generała Skulicha na
stanowisko szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wydaję mi się to najbardziej odpowiednia
kandydatura. Mam absolutne przekonanie, że Pan generał Skulich jest w stanie sobie z tym
zadaniem poradzić. (…) To jest jeden z najbardziej doświadczonych operacyjnych generałów w
służbach MSW – powiedział minister Sienkiewicz.



Podczas rozmowy poruszono także kwestię opublikowanego niedawno przez MSW raportu
dotyczącego zwalczania przestępczości związanej z dyskryminacją rasową i ksenofobią „Białystok się
zmienia”. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że służby podległe MSW dobrze wykonały swoją pracę
jeśli chodzi o stolicę Podlasia. Szef MSW zaznaczył również, że w miejscach, w których będą nasilały
się incydenty rasistowskie, komendanci policji będą powoływali specjalne grupy do walki z tym
zjawiskiem. Takie rozwiązanie zastosowano właśnie w Białymstoku. 
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