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SOBOTA Z DEFENCE24.PL: KONTROWERSYJNA
WIZYTA R. SIKORSKIEGO W MOSKWIE, W TLE
ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ Z
ROSYJSKIMI SZ; PIERWSZA PARTIA S-400 JUŻ W
TURCJI; PROMOCJA OFICERSKA WE
WROCŁAWIU;WYWIAD Z BYŁYM AMERYKAŃSKIM
AMBASADOREM W ROSJI
Sobotni przegląd prasy pod kątem bezpieczeństwa i obronności.
Dorota Kania, Gazeta Polska Codziennie, „Rosyjska misja Sikorskiego”: Kontrowersje wokół
wizyty dyplomatycznej Radosława Sikorskiego, ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych w Moskwie.
W tle zacieśnienie współpracy wojskowej z Rosją. „W 2009 r. ówczesny minister spraw zagranicznych
Radosław Sikorski podczas wizyty w Moskwie rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem
Ławrowem na temat strategicznych decyzji dotyczących Polski. W tle była sprawa budowy terminala
<<Lukoilu>> w Gdańsku oraz ściślejsza współpraca pomiędzy ministerstwami obrony oraz sztabami
generalnymi Polski i Rosji. [...] Radosław Sikorski uważał, że należy poszerzyć dialog polsko-rosyjski w
różnych instytucjach, zwłaszcza w wojsku: w ministerstwach obrony i sztabach generalnych obydwu
państw. Przypomnijmy, że po tej wizycie doszło do nawiązania rozmów i współpracy pomiędzy Służbą
Kontrwywiadu Wojskowego a FSB (służbą bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej).”

Paweł Kryszczak, Gazeta Polska Codziennie, „Systemy S-400 dotarły nad Bosfor”: Pierwsza
dostawa z elementami rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400 traﬁła drogą powietrzną do
bazy Murted w pobliżu Ankary. Amerykańskie władze zapowiedziały, że w przypadku realizacji
kontraktu na dostawy systemu S-400 Turcja zostanie ukarana pakietem sankcji. „Strona rosyjska przy
wykorzystaniu samolotu transportowego AN-124 przekazała w piątek pierwsze elementy systemu
rakietowego S-400 <<Triumf>> do Turcji. Władze w Ankarze zdecydowały się na realizację tego
kontraktu mimo ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych. [...] Turecki Dyrektoriat Przemysłu Zbrojeniowego
(SSB) zaznaczył, że kolejne części uzbrojenia mają traﬁć w nadchodzących dniach.”

Janusz Wolniak, Gazeta Polska Codziennie, „Przygotowani do dowodzenia i pełnienia
misji”: We Wrocławiu odbyła się promocja oﬁcerska absolwentów Akademii Wojsk Lądowych. „Na

wrocławskim Rynku 260 absolwentów (142 absolwentów pięcioletnich studiów stacjonarnych, 118
sześciomiesięcznego studium oﬁcerskiego) Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
we Wrocławiu zostało promowanych na pierwszy stopień oﬁcerski. [...] Komendant akcentował, że
dobro RP jest naszym najwyższym prawem, a służba to misja, dlatego uczestnicy promocji powinni nie
tylko dowodzić, ale także być przykładem dla swoich podwładnych. Generał rektor przypomniał też
słowa Jana Pawła II o służbie wojskowej, którą należy traktować jako nakaz sumienia i serca.”

Andrzej Lubowski, Gazeta Wyborcza, „Putinizm na eksport”: Wywiad z Michaelem McFaulem,
byłym ambasadorem USA w Rosji w kadencji Barracka Obamy. „[...] Zachód musi wrócić do polityki
powstrzymywania - utrzymać sankcje i dać Putinowi jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi na
następne w odpowiedzi na podważanie demokracji. Musimy umocnić NATO i potwierdzić wiarygodność
artykułu 5. Powinniśmy wspierać ekonomiczne i demokratyczne reformy na Ukrainie. USA podobnie
jak Polska powinny wesprzeć prezydenta Żeleńskiego. Nic nie stanowi większego zagrożenia dla
Putina niż sukces demokratycznej, prorynkowej, zorientowanej na Zachód Ukrainy. Musimy wreszcie
znaleźć skuteczniejsze sposoby powstrzymania putinowskiej propagandy, zwłaszcza na platformach
społecznościowych.”

Fakt, „Ojciec oddał Dawidka bandytom za długi?”: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej biorą
udział w poszukiwaniach zaginionego chłopca. „Pięciolatka szukają setki i policjantów, strażaków,
żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańców Grodziska. Przeszukują hektary nieużytków
wzdłuż autostrady A2 pomiędzy Grodziskiem a Warszawą.”

Hubert Kozieł, Parkiet, „Wszystkie żywoty Olega Deripaski”: Sylwetka rosyjskiego oligarchy,
który współpracował z FBI w celu uwolnienia agenta CIA w Iranie. „Rosyjski oligarcha pomagał FBI w
próbach uwolnienia amerykańskiego agenta z Iranu. Za mocno zaplątał się w gry tajnych służb i został
przykładowo ukarany sankcjami. [...] w 2009 r. FBI zwróciło się do niego z prośbą o pomoc w
wydostaniu z Iranu byłego funkcjonariusza tej federalnej agencji Roberta Levinsona (który w 2007 r.
zaginął podczas wyjazdu do Iranu będącego prawdopodobnie misją realizowaną dla amerykańskich
tajnych służb).”

