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Kolejny krok w stronę zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce
- Usłyszeliśmy dziś konkretne propozycje odnoszące się do naszego projektu i pierwsze oceny ze strony Pentagonu.
Będziemy jeszcze rozmawiać o szczegółach – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu
z Jamesem Mattisem, sekretarzem obrony USA.

We wtorek szef MON wziął udział w spotkaniu polsko – amerykańskiej grupy roboczej, które odbyło się w
Pentagonie.
Grupa została powołana w związku z projektem tzw. Fort Trump.
- Nasze spotkanie miało charakter rozmowy o szczegółach w ramach grupy roboczej. Jesteśmy umówieni
na kolejne rozmowy na ten temat. Nasza propozycja spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony naszych
partnerów z USA, ale jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach. Mamy konkretne propozycje ze strony
amerykańskiej. Będziemy je oceniać – zaznaczył po spotkaniu szef MON.
Podczas spotkania szef MON podkreślał, że zwiększenie obecności wojskowej USA w naszym kraju
zwiększy bezpieczeństwo zarówno wschodniej flanki, jak i całego NATO. Minister Błaszczak przedstawił
liczne argumenty związane z zasadnością umieszczenia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Rozmowa
dotyczyła także spraw związanych z modernizacją sił zbrojnych.

Strona 1

Minister przypomniał, że pierwszy dokument dotyczący projektu zwiększenia obecności wojsk USA w
Polsce będzie znany w marcu 2019 roku. Będzie to ocena Pentagonu dotycząca polskiego projektu.
Szef MON podkreślił, że zarówno celem Polski, jak i USA jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa na
świecie, a obecność stałych baz USA w Polsce będzie na pewno ważnym czynnikiem odstraszającym
ewentualnego agresora.
- Naszym wspólnym celem jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Moim celem jest, żeby zapewnić
bezpieczeństwo Polsce, a celem USA jest to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na świecie, bo przecież USA
operują w większej skali niż Polska – dodał.
Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa minister zaznaczył, że na jego wzrost ma także wpływ m.in.
wzmacnianie współpracy polsko – amerykańskiej w ramach NATO. Kwestie współpracy bilateralnej były
również tematem rozmów podczas dzisiejszego spotkania w Pentagonie.
***
Przed południem minister Błaszczak na temat stałej obecności wojsk USA w Polsce rozmawiał w Senacie
z J. Kylem. Republikański senator zadeklarował swoje wsparcie dla projektu zwiększenia obecności wojsk
USA w Polsce.
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