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MSPO 2019: PIERWSZE „POLSKIE” F-35 JUŻ W
2024?
Podczas MSPO 2019 popularnością cieszy się model myśliwca 5. generacji Lockheed Martin F-35A
Lightning II w polskich barwach. Jak przekonuje Greg Ulmer, wiceprezes ﬁrmy Lockheed Martin i
dyrektor programu F-35 Lightning II, już w 2024 roku Polska może odebrać cztery pierwsze maszyny.
Dwa lata później będzie to pełna eskadra, o ile procedura zakupu przebiegnie bez przeszkód.
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Pełnoskalowy model F-35, mimo że nosi polskie szachownice i sfotografował się w jego kabinie nawet
prezydent, nie jest maszyną bojową. Trwająca obecnie procedura mająca prowadzić do zakupu 32
maszyn w programie Harpia, może jednak doprowadzić do szybkiego wejścia maszyn do służby. Jak
przekonują przedstawiciele producenta, jest możliwe, że pierwsze samoloty dla Polski zostaną
dostarczone już w 2024 roku. Byłyby to cztery samoloty F-35A pochodzące z 16 transzy produkcyjnej,
ale nie traﬁłyby do naszego kraju, ale do amerykańskiej bazy lotniczej Luke w Arizonie.
Air Force Base Luke to główny ośrodek szkolenia personelu i pilotów maszyn F-35 dla wszystkich
użytkowników, zarówno amerykańskich jak i zagranicznych. Podobnie jak wcześniej Australijscy, Włosi
czy Brytyjczycy, również Polacy przeszliby tam szkolenie, co przyspieszyłoby wejście samolotów do
służby. Dzięki temu, jak zapewnia Greg Ulmer, wiceprezes ﬁrmy Lockheed Martin i dyrektor programu
F-35 Lightning II, polskie Harpie mogłyby osiągnąć wstępną gotowość operacyjną w 2026 roku. W tym
samym czasie zakończyłaby się dostawa 16 myśliwców przeznaczonych dla pierwszej eskadry Harpii.
Druga eskadra mogłaby być dostarczona do roku 2030.
W trakcie brieﬁngu poinformowano, że Polsce oferowana jest wersja Block 4, dysponująca m.in.
możliwością przenoszenia 6 rakiet powietrze-powietrze AMRAAM w komorach wewnętrznych.
Przedstawiciele Lockheed Martin mówili też o możliwości produkcji w Polsce elementów F-35, oraz
ustanowienia w kraju systemu wsparcia eksploatacji dla tych myśliwców, jak i dla F-16 oraz C-130.
Deklarowany przez koncern Lockheed Martin termin dostaw jest zbieżny z zapowiadanymi przez MON
planami zakupów w programie Harpia. Pierwsza eskadra 16 maszyn, jak informował w maju 2019 roku
wiceminister Wojciech Skurkiewicz, ma zostać pozyskana w ramach planu modernizacyjnego do 2026
roku a druga w dalszej perspektywie, po tym terminie.
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