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15 tys. kadetów rozpoczęło rok szkolny

- To ważna chwila. 15 tysięcy uczniów, kadetów - tyle jest w szkołach. Tyle młodzieży uczy się w klasach
mundurowych. To jest duże osiągnięcie. W ubiegłym roku było o 4 000 mniej, dwa lata temu o 8 tys. mniej, a
więc z roku na rok przybywa kadetów, przybywa uczniów klas mundurowych - powiedział Mariusz Błaszczak,
minister obrony narodowej podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych w Kielcach.
We wtorek, 7 września szef MON uczestniczył w 29. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Tradycyjnie, tego
dnia klasy mundurowe uroczyście rozpoczęły rok szkolny.
Podczas spotkania z uczniami szef MON przypomniał, że z roku na rok oferta Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół i
uczniów klas mundurowych coraz atrakcyjniejsza.
- W tym roku rozpoczęliśmy naukę w 16 szkołach, które realizują program „CYBER.MIL z klasą”. To program
skoncentrowany na kształceniu zdolności młodych ludzi związanych z cyberobroną. Jak wszyscy wiemy to wyzwanie XXI
wieku. Ataki cybernetyczne miały miejsce, mają miejsce i będą miały miejsce. Naszym zadaniem, moim zadaniem, jako
ministra obrony narodowej jest stworzenie takich warunków, żeby tym atakom przeciwdziałać. W związku z tym na bazie
już dziś działającego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni formujemy Wojska Obrony
Cyberprzestrzeni. Naszym celem jest stworzenie wojsk, których służba będzie skoncentrowana na zapewnieniu
cyberbezpieczeństwa, czyli w sieci – mówił minister M. Błaszczak.
„CYBER.MIL z klasą” to program, który zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa,
zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat współczesnych zagrożeń
cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz
kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano m. in. zajęcia z wojskowymi ekspertami
od cyberbezpieczeństwa. Koordynatorem programu jest Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a
nadzór merytoryczny sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia
Techniczna.
Minister M. Błaszczak podczas spotkania w Kielcach wręczył upominki najlepszym kadetom. Podziękował też uczniom oraz
nauczycielom za dotychczasowe zaangażowanie jakim wykazują się w czasie szkoleń i zajęć. - Kiedy gratulowałem
wyróżnionym, pytałem jakie mają plany, co będą robić po skończeniu szkoły średniej. Wszyscy odpowiedzieli, że wiążą
swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. To jest bardzo dobry wybór. Dziękuję i gratuluję. Tak właśnie trzeba. Dlatego, że
dzięki Waszej postawie Polska jest bardziej bezpieczna. Doceniamy Waszą postawę. Dziękuję Waszym nauczycielom,
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wychowawcom. Ich praca powoduje, że możecie kształcić się, że możecie rozwijać swoje umiejętności, możecie rozwijać
swoje talenty. Zdobywacie umiejętności bezcenne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – zaznaczył szef MON.
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