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TRUMP WSKAZAŁ NOMINATA NA SZEFA US SPACE
COMMAND
Prezydent USA zarekomendował na dowódcę tworzonego amerykańskiego Dowództwa Kosmicznego
generała Johna W. „Jaya” Raymonda. Od dawna jest on członkiem Sił Powietrznych USA i legitymuje
się dużym doświadczeniem związanym z branżą kosmiczną. Kandydat musi jeszcze zostać
zatwierdzony przez Senat.
Amerykańskie Dowództwo Operacji Kosmicznych (US Space Command), ma powstać już w roku
ﬁskalnym 2020. Będzie ono stanowić zalążek i przyszły sztab planowanych Sił Kosmicznych (US Space
Force), które Donald Trump zamierza docelowo zbudować jako oddzielny, szósty rodzaj sił zbrojnych
Stanów Zjednoczonych. O ile jednak do utworzenia US Space Command prezydent nie potrzebował
pozwolenia Kongresu, to już do wydzielenia US Space Force taka zgoda będzie mu niezbędna.
United States Space Command ma być nowym i niezależnym od innych funkcjonalnym
zintegrowanym dowództwem operacyjnym, do którego kompetencji przypisane mają zostać wszelkie
wiążące się z posiadaniem statusu zintegrowanego dowództwa zadania i obowiązki, w tym operacje
dotyczące przestrzeni kosmicznej koordynowane do tej pory przez United States Strategic Command.
Czytaj też: US Space Force – amerykańska pięść w kosmosie
Dnia 26 marca br. podano do wiadomości publicznej, że kandydatem Trumpa do objęcia komendy nad
US Space Command jest generał John W. „Jay” Raymond. Kandydatura ta nie jest w USA
zaskoczeniem.
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John Raymond służy w US Air Force od ponad 34 lat. Jego doświadczenie zawodowe sprawiło, że
dobrze zna się na tematyce związanej z działaniami w kosmosie. Wielokrotnie także podkreślał w
swoich przemówieniach duże znaczenie gotowości do zapewnienia sobie bezpieczeństwa i
zabezpieczenia interesów USA w przestrzeni kosmicznej. Jego zdaniem, do realizacji związanych z tym
zadań warto angażować podmioty komercyjne.

Dotąd generał Raymond szefuje dowództwu Air Force Space Command z siedzibą w bazie Peterson w
Kolorado. Jest ono obecnie podporządkowane zadaniowo pod jedno ze zintegrowanych, strategicznych
dowództw operacyjnych U.S. Strategic Command.
Do głównych zadań Air Force Space Command należy wystrzeliwanie satelitów i innych wartościowych
ładunków w przestrzeń kosmiczną, kontrola przestrzeni kosmicznej poprzez prowadzenie operacji
obejmujących obserwację, ochronę i analizę danych wywiadowczych, a także dostarczanie
satelitarnych danych meteorologicznych, zapewnianie łączności i systemu nawigacji satelitarnej oraz
dostarczanie informacji wywiadowczych i ostrzeżeń przeciwrakietowych.
Raymond pozostaje dowódcą Air Force Space Command od 2016 r. Obejmując dowództwo nad US
Space Command najprawdopodobniej zachowa również swoje poprzednie stanowisko i przez pewien
czas będzie szefował obu dowództwom naraz.
Kandydatura Raymonda na dowódcę US Space Command wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Senat
USA. Nie wiadomo ma razie, gdzie nowe dowództwo będzie mieć swoją siedzibę. Być może w stanie
Floryda.
Utworzenie US Space Command i idea budowy wydzielonych Sił Kosmicznych stanowi odpowiedź USA
na rosnące zagrożenia w przestrzeni kosmicznej ze strony przede wszystkim Rosji i Chin.
Czytaj też: Efekt Sputnika 2.0: USA pod wrażeniem ekspansji Chin i Rosji w kosmosie [KOMENTARZ]
US Space Command będzie koordynować związane z bezpieczeństwem narodowym Stanów
Zjednoczonych działania w kosmosie. Chodzi m.in. o zwalczanie potencjalnego zagrożenia dla obecnej
tam amerykańskiej infrastruktury i szeroko rozumiane odstraszanie nieprzyjaciół, zniechęcające ich do
podejmowania wrogiej aktywności.

