aut. Maciej Szopa 29.09.2021

BŁASZCZAK NA OTWARCIU DEFENCE24 DAY:
WOJSKO MUSI BYĆ MODERNIZOWANE I
LICZNIEJSZE
W przemówieniu otwierającym Defence24 DAY minister obrony Mariusz Blaszczak mówił
między innymi o usprawnienia systemu pozyskiwania sprzętu. Reforma to nie
tylko Agencja Uzbrojenia, która będzie działać od 1 stycznia, ale też Rada Modernizacji
Technicznej, która już funkcjonuje. Sprawi ona, że pozyskiwanie sprzętu wojskowego
będzie odbywało się „szybko i bez trudności”. Wczoraj podjęta została decyzja o zakupie
czterech kolejnych śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych.
Minister Błaszczak odniósł się też do bieżących zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski i sojuszników.
"Jesteśmy poddawani atakowi hybrydowemu, bronimy polskiej granicy, bronimy jednocześnie granicy
całej Unii Europejskiej. Chcemy na ten temat rozmawiać, chcemy dzielić się doświadczeniami. Sam
też dwa tygodnie temu byłem na Łotwie na spotkaniu ministrów obrony państw nadbałtyckich,
ministrów spraw zagranicznych również. W takiej formule rozmawialiśmy na temat tych wyzwań,
które stoją przed naszymi państwami, ale jesteśmy aktywni też w szerszych formatach. W przyszłym
tygodniu będzie spotkanie ministrów obrony państw B9 czyli Bukaresztańskiej Dziewiątki. Miałem
sposobność towarzyszyć Panu prezydentowi Dudzie na spotkaniu w Bukareszcie, poświęconemu
bezpieczeństwu tych wszystkich państw tworzących wschodnią ﬂankę NATO. A więc jesteśmy aktywni
w wymiarze międzynarodowym, choć skoncentrowani przede wszystkim na budowie odporności
naszej ojczyzny. Mówię tu o zdolnościach Wojska Polskiego, czyli tego co związane jest z modernizacją
wyposażenia Wojsk Polskiego i tego co związane jest ze zwiększeniem Wojska Polskiego. Do tego żeby
Polska była bezpieczna" – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak.
Minister przygotował podsumowanie swojej działalności w ciągu okresu od ostatniej konferencji
Defence24 Day, która - przypomnijmy - odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. Przypomniał, że
modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP jest jego głównym priorytetem i w ciągu ostatnich 12
miesięcy udało się dokonać znaczących postępów w tym zakresie. Wymienił m.in. podpisanie umowy
ramowej w programie Narew – największym i najbardziej złożonym programem zbrojeniowym w
historii Polski, umowę na trzy fregaty Miecznik i zakup bezzałogowców Bayraktar TB2. Te ostatnie
pozyskano wraz z naprowadzanym precyzyjnie uzbrojeniem oraz transferem technologii, który
umożliwi serwis i naprawę m.in. ich silników naziemnych stacji kontroli i głowic z sensorami.
Przypomniał też, że pierwsze systemy obrony powietrznej średniego zasięgu programu Wisła pojawią
się już w przyszłym roku a na przełomie 2023 i 2024 roku osiągną gotowość operacyjną.
Minister mówił też o pozyskaniu 250 czołgów Abrams, za co odpowiedzialność ma wziąć specjalnie
wyznaczony w tym celu pełnomocnik – generał dywizji Maciej Jabłoński, Inspektor Wojsk Lądowych.
Przy okazji Bayraktarów minister przypomniał, że drony i sieciocentryczność to dzisiaj ważny element

pola walki. Dlatego powołał pełnomocnika, który będzie odpowiedzialny za kompleksowe wdrażanie
systemów bezzałogowych - lądowych, naziemnych i powietrznych - do Wojska Polskiego. Ma być ono
oparte o polski przemysł obronny.
Minister Błaszczak podkreślił, że w celu wzmacniania bezpieczeństwa Polski konieczna jest
modernizacja techniczna, zwiększenie nasycenia sprzętem, ale też podwyższenie liczebności Sił
Zbrojnych RP oraz silne osadzenie w strukturach sojuszniczych.
„Między bajki można włożyć pseudoopinie, że nie potrzebujemy ciężkiego sprzętu. Wojsko Polskie
musi mieć sprzęt dobry, dużo żołnierzy i mieć silną pozycję w Sojuszu Północnoatlantyckim” –
argumentował minister Błaszczak.
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