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W PONIEDZIAŁEK PREZYDENT DUDA SPOTKA SIĘ Z
ERDOGANEM. TEMATEM MOGĄ BYĆ BAYRAKTARY
Para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczną w poniedziałek oﬁcjalną
dwudniową wizytę w Turcji. Pierwszego dnia wizyty zaplanowano rozmowy z prezydentem Recepem
Tayyipem Erdoganem, m.in. o bezpieczeństwie i gospodarce.
Podczas wizyty w Turcji Andrzejowi Dudzie będą towarzyszyli m.in. ministrowie: kultury i dziedzictwa
narodowego i sportu, wicepremier Piotr Gliński oraz obrony narodowej Mariusz Błaszczak, a także
wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
Na poniedziałek zaplanowano rozmowy polityczne prezydentów Dudy i Erdogana oraz obu delegacji.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski przekazał, że będą one
dotyczyły kwestii bezpieczeństwa oraz współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego w
kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w połowie czerwca w Brukseli.
Czytaj też: Polska i Turcja podpiszą umowę ws. ochrony informacji w przemyśle obronnym
"Pozycja Polski i Turcji w swoich regionach są bardzo istotne dla bezpieczeństwa całego sojuszu" –
podkreślił. Prezydencki minister zaznaczył, że rozmowy będą też dotyczyły potencjalnej współpracy
trójstronnej w zakresie bezpieczeństwa w trilogu: Polska-Rumunia-Turcja oraz Polska-Ukraina-Turcja.
"Z naszego punktu widzenia szczególnie istotna jest kwestia bezpieczeństwa południowej części
wschodniej ﬂanki NATO, czyli regionu Morza Czarnego i wschodniej części Morza Śródziemnego" –
zaznaczył Szczerski.

Reklama

Tematem rozmów prezydentów będzie też sytuacja na Bliskim Wschodzie, polityka Rosji, relacje
transatlantyckie, a także współpraca Unii Europejskiej z Turcją, przede wszystkim w zakresie polityki
migracyjnej, ale też w zakresie współpracy gospodarczej. W rozmowach obu przywódców pojawi się
również kwestia sytuacji na południu Kaukazu - dodał minister.
Jak poinformował, podczas wizyty prezydenta dojdzie do podpisania umów dwustronnych, m.in.
dotyczących współpracy w ramach bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej w tym w sektorze
rolnictwa, oraz sportu i turystyki. Tematem rozmów będzie też współpraca Turcji z państwami
Inicjatywy Trójmorza, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.
Czytaj też: Błaszczak: uzbrojone drony Bayraktar TB2 dla wojska. Tureckie myśliwce wkrótce "na
straży" Polski
Podczas wizyty spodziewane jest także podpisanie dokumentów o współpracy związanej z
bezzałogowymi statkami powietrznymi dla wojska. Zdjęcie modelu drona średniego zasięgu Bayraktar
TB2 szef MON umieścił przed kilku dniami na Twitterze. Zakup systemów bezzałogowych statków
powietrznych rozpoznawczych i bojowych o różnych wielkościach, zasięgach i udźwigach przewidują
od lat plany modernizacji technicznej wojska.
Jeden z nich – Gryf – zakłada wprowadzenie bezzałogowych statków powietrznych zapewniających
rozpoznanie na poziomie dywizji. W listopadzie ub. r. MON informowało o rozpoczęciu negocjacji z
potencjalnymi dostawcami systemów taktycznych średniego zasięgu, zdolnych do przenoszenia nie
tylko środków rozpoznania, ale i uzbrojenia.
Czytaj też: Zasięg sterowania bezzałogowców Bayraktar TB2 został podwojony

