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BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZYM TEMATEM
WIZYTY PREZYDENTA DUDY W TURCJI
W rozmowach prezydentów Andrzeja Dudy z Recepem Tayyipem Erdoganem kwestia bezpieczeństwa
była stawiana bardzo mocno – podsumował wizytę w Turcji rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.
W poniedziałek przebywający w Ankarze prezydent Dudy podpisał umowę ze stroną turecką
dotyczącą zakupu czterech zestawów z 24 uzbrojonymi dronami Bayraktar TB2. Umowa obejmuje
także szkolenie i logistykę. Dostawy nastąpią do roku 2024, a pierwszy zestaw Polska otrzyma w
przyszłym roku.
Spychalski w rozmowie w TVP Info podsumował wizytę prezydenta w Turcji w kontekście
bezpieczeństwa i uzbrojenia polskiej armii. „To jest bardzo dobra decyzja, która zdecydowanie
zwiększa możliwości obronne Wojska Polskiego i to jest decyzja, która była decyzją oczekiwaną” –
ocenił. „Dobrze, że te negocjacje prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez ministra
Mariusza Błaszczaka, jego współpracowników, były toczone w tak szybkim tempie” – dodał.
Czytaj też: Turecki Bayraktar TB2 dla Polski? Więcej pytań niż odpowiedzi [KOMENTARZ]
„Te drony, które Polska kupuje, to są najnowocześniejsze drony dostępne na rynku” – podkreślił
rzecznik prezydenta. „Dobrze się dzieje, że taki sprzęt traﬁa do polskiej armii, bo prezydent oczekuje
przede wszystkim tego, że polska armia będzie wyposażona w sprzęt najbardziej nowoczesny, jaki jest
tylko dostępny, i ta umowa pomiędzy Polską a Turcją w tym zakresie na pewno nas do tego zbliża” –
dodał.
Jak zaznaczył, „współpraca polsko-turecka w zakresie obronnym jest bardzo istotna”. „Podczas
rozmów pana prezydenta Dudy z panem prezydentem Erdoganem taka kwestia była bardzo mocno
stawiana: bezpieczeństwa wschodniej ﬂanki NATO, bezpieczeństwa w basenie Morza Czarnego,
kwestie relacji NATO-Rosja, kwestie tego, co się dzieje na Kaukazie, kwestie działań rosyjskich
podejmowanych na wschodniej Ukrainie” – wymieniał Spychalski i dodał, że Polska i Turcja nie uznają
aneksji Krymu. „Kwestie bezpieczeństwa były bardzo silnie podnoszone podczas tej wizyty” –
zaznaczył.
Rzecznik prezydenta podkreślał też, że Turcja jest strategicznym sojusznikiem. Ankara zdecydowała
się w kwietniu na rozmieszczenie w Malborku myśliwców F-16 w ramach wzmocnionej misji Air
Policing. Od ubiegłego miesiąca rozpoczęto też loty patrolowe tureckich samolotów wczesnego
ostrzegania E-7T nad Rumunią.
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