Wywiad z Januszem Zemke w "Gazecie Pomorskiej"

27.06.2017 W papierowym wydaniu "Gazety Pomorskiej" opublikowany został wywiad Jacka
Deptuły z posłem Januszem Zemke pt. "Poniatowski przyleciał, Patrioty mogą odlecieć", m.in. o tym, że rozmowy o kupnie
amerykańskich baterii Patriot za 30 mld zł utknęły w martwym punkcie, choć miały być na wyposażeniu polskiej armii – jak
zapewniał minister Macierewicz – jeszcze w tym roku.
Autor przywołuje informację z „Dziennika Gazety Prawnej”, że rozmowy z Amerykanami na temat zakupu baterii Patriot utknęły
w martwym punkcie. Janusz Zemke mówi, że termin wskazany przez ministra Macierewicza – jeszcze obecny rok, był od
początku nierealny.
W kolejnych odpowiedziach poseł wyjaśnia, że priorytetem w modernizacji polskiej armii jest zakup systemów obrony
powietrznej. Każde zagrożenie zaczyna się bowiem z powietrza, by zniszczyć wpierw centra i systemy dowodzenia. Sami nie
jesteśmy w stanie wyprodukować będących przedmiotem przetargu mobilnych wyrzutni rakiet krótkiego i średniego zasięgu.
Mimo że mamy pieniądze na zakup, to problem polega na tym, że Amerykanie nie chcą nam sprzedać Patriotów wraz z
najnowocześniejszą technologią. Wolą sprzedawać sprzęt starszy. Polski warunek, by łączyć sprzedaż z technologią jest
słuszny, ale nieosiągalny. Najpierw musimy kupić sprzęt starszy, nieco później nowszy, bo Amerykanie zawsze chcą mieć
przewagę technologiczną.
Swoje rozmowy, bez zakupu najnowocześniejszej technologii, finalizują Rumuni i Szwedzi, choć Szwecja ma znakomite
uzbrojenie swojej armii. Janusz Zemke sadzi, że i my musimy zrezygnować ze stawianego warunku i raczej nie pomoże tutaj
wizyta Donalda Trumpa w Polsce, bo o sprzedaży technologii decyduje nie tylko producent, ale wymagana jest zgoda Kongresu
USA.
Wg zapewnień MON polskiego nieba miały strzec nowoczesne śmigłowce i baterie Patriotów, a tymczasem jest jeden twardy
konkret – do Polski przyleciał odrzutowiec dla VIP-ów Książę Józef Poniatowski, zakupiony przez MON w rekordowo krótkim
czasie.
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