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Incirlik. Wizyta Prezydenta w Polskim Kontyngencie Wojskowym

Para Prezydencka spotkała się z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który
stacjonuje w Turcji w ramach misji NATO monitorowania bezpieczeństwa w basenie Morza
Czarnego i Morza Śródziemnego.

To najmłodszy polski kontyngent wojskowy. Uruchomiony został na początku maja tego roku i jest polską
odpowiedzią na apel Turcji do sojuszników z NATO o wsparcie w związku z pogorszeniem się sytuacji
bezpieczeństwa w regionie. 

– Niesiemy bezpieczeństwo, pokój, przyjaźń i gotowość stawania ramię w ramię naszym sojusznikom. Tak jak
czynicie tutaj, w Turcji – podkreślał Prezydent. 

– Dziękuję za to, że podjęliście tę misję, bo Turcja potrzebowała tego wsparcia, potrzebowała sojuszniczego
dowodu obecności, także w naszej postaci. I dajecie go w tej chwili. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Nie mam
żadnych wątpliwości, że sprawdzicie się doskonale i zrealizujecie wszystkie swoje zadania tak, jak wcześniej
potrafiliście je znakomicie zrealizować na Sycylii – mówił Andrzej Duda do żołnierzy. 

 

 

– Mamy wielkie szczęście, my wszyscy, Polacy, że mamy dzisiaj swoją wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę,
która jest coraz mocniejsza, coraz więcej znaczy w przestrzeni Europy i świata. Mamy armię, żołnierzy, którzy
sprawdzili się w wielu miejscach, dając dowody męstwa, odpowiedzialności i doskonałego wyszkolenia. Mamy
sojuszników, którzy gotowi są stanąć w naszej obronie, i jesteśmy członkiem największego i najmocniejszego
sojuszu obronnego na świecie, Sojuszu Północnoatlantyckiego – akcentował Prezydent.

Andrzej Duda wręczył Flagę RP Dowódcy PKW kmdr. por. Cezaremu Kurkowskiemu.

ZOBACZ WIĘCEJ: 

Ankara. Spotkanie Prezydentów Polski i Turcji

Prezentacja Archiwum i Biblioteki Sokolnickiego

Ankara. Złożenie wieńca w Mauzoleum Atatürka

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami tureckiej Polonii

Drugi dzień wizyty Pary Prezydenckiej w Turcji

Stambuł. Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy na Cmentarzu Feriköy

Stambuł. Spotkanie z Patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I

Polonezköy. Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,394,ankara-spotkanie-prezydentow-polski-i-turcji.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,392,prezentacja-archiwum-i-biblioteki-sokolnickiego.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,393,ankara-zlozenie-wienca-w-mauzoleum-atatrka.html
https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,907,spotkanie-pierwszej-damy-z-przedstawicielami-tureckiej-polonii.html
https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,2418,drugi-dzien-wizyty-pary-prezydenckiej-w-turcji.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,395,stambul-wizyta-prezydenta-andrzeja-dudy-na-cmentarzu-feriky.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,396,stambul-spotkanie-z-patriarcha-konstantynopola-bartlomiejem-i.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,397,polonezkoy-spotkanie-pary-prezydenckiej-z-polonia.html
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