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SPOTKANIE TRUMP-DUDA: TRWAJĄ ROZMOWY "W
CZTERY OCZY" [AKTUALIZACJA]
"To zaszczyt gościć prezydenta Dudę; nigdy nie mieliśmy lepszych relacji z Polską" - powiedział
prezydent Donald Trump na krótkim spotkaniu dziennikarzami przed rozpoczęciem rozmów.
Konferencja prasowa ma rozpocząć się około godziny 21.30 czasu polskiego (15.30 czasu lokalnego).
Po krótkim oświadczeniu obydwu prezydentów obydwaj udali sie na rozmowy, które mają potrwać
około godzinę.

Myślę, że to rzeczywiście zaszczyt, że to właśnie z prezydentem
Polski mogę się spotkać. (...) Polska to rzeczywiście wspaniały kraj i mam
też bardzo dobre relacje osobiste z panem prezydentem. To prawda, że to
pan prezydent jest pierwszym gościem po tej pladze. To naprawdę
zaszczyt, że jest z nami
Prezydent Donald Trump

Prezydent Andrzej Duda w środę po godz. 14 lokalnego czasu przybył do Białego Domu w
Waszyngtonie. Polskiego prezydenta powitał na progu Białego Domu przywódca Stanów
Zjednoczonych Donald Trump . Prezydenci odbędą rozmowę w "cztery oczy" w Gabinecie Owalnym,
następnie rozmawiać będą obie delegacje.
Czytaj też: Duda: spotkanie z Trumpem to szansa na otwarcie kolejnych pól współpracy z USA
W polskiej delegacji znajdują się: szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera.
Po powitaniu polskiego prezydenta przez Donalda Trumpa, w Gabinecie Owalnym rozpoczną się
rozmowy obu przywódców; później zaplanowano rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu
prezydentów.
Czytaj też: Apel do Trumpa, by "natychmiast" odwołał spotkanie z Dudą
W Ogrodzie Różanym Białego Domu na godz. 15.30 lokalnego czasu przewidziane jest spotkanie

Trumpa i Dudy z dziennikarzami. O godz. 16 lokalnego czasu prezydent Trump pożegna Andrzeja
Dudę.
Prezydent Duda przyleciał do stolicy Stanów Zjednoczonych we wtorek późnym wieczorem
miejscowego czasu. Na brieﬁngu prasowym na lotnisku w Balicach przed wylotem do USA podkreślił,
że spotyka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem oﬁcjalnie po raz piąty.
Czytaj też: Przejście Amerykanów do Polski głównym tematem spotkania Duda-Trump?
Andrzej Duda zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego,
współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i
cyberbezpieczeństwa. Jak zaznaczył, nadchodząca wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi
sojusznicze między Polską i USA.
Andrzej Duda zaapelował do polityków o "kompromisowe" podejście do relacji obu krajów i jego
spotkania z prezydentem Trumpem.

