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Wojskowa współpraca międzynarodowa służy globalnemu bezpieczeństwu
- Omawiając międzynarodową współpracę wojskową nie sposób nie wspomnieć zaangażowania attaché
akredytowanych w Rzeczypospolitej Polsce. Wasza determinacja i profesjonalizm są niezbędnym składnikiem relacji
łączących nasze państwa. Dziękuję za Wasz trud - napisał w liście do akredytowanych w Polsce attaché obrony
Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Sekretarz stanu Marek Łapiński w imieniu szefa MON wziął udział 16 stycznia br. w Warszawie w
dorocznym spotkaniu Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, które odbyło się w siedzibie
Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON w Warszawie.
Organizowane przez MON spotkanie ma na celu wzmocnienie relacji pomiędzy attaché oraz
kierownictwem ministerstwa, a także przedstawienie bilansu działań w ramach wojskowej współpracy
międzynarodowej w minionych roku.
- Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo w skali globalnej. Cieszymy się z tego, że tocząca się
obecnie dyskusja na temat zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce jest jedną z kluczowej
pozycji naszej współpracy. Zwiększenie tej obecności przyniesie korzyści wszystkim sojusznikom
wzmacniając bezpieczeństwo na całej wschodniej flance – napisał szef MON w liście skierowanym do
uczestników spotkania.
Minister Mariusz Błaszczak zaprosił również przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego do
udziału w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbędzie się w drugiej połowie roku,
a którego państwem wiodącym będą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
W imieniu wojskowych dyplomatów głos zabrał komandor Roman Lukas, attaché obrony Estonii oraz
dziekan Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego w Polsce:
- Ostatni rok był dla Polaków rokiem stulecia odzyskania niepodległości. Pokazał nam zaangażowanie
Polaków w działaniach mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w wielu miejscach na świecie,
razem z żołnierzami, których my attaché tutaj reprezentujemy. (…) Obserwujemy przemiany w Wojsku
Polskim i mamy nadzieję, że osiągniecie sukces w tych zmianach. Dziękujemy kierownictwu ministerstwa
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obrony narodowej i Wojsku Polskiemu za wasze działania - powiedział komandor Lukas.
Podsumowując spotkanie wiceminister Marek Łapiński powiedział:
- Dziękuję za pracę attache wojskowych, którzy codziennie dają dowód na przyjaźń do polskiej armii i
polskiego żołnierza. Dzięki waszej pracy zacieśniamy bilateralne relacje, razem tworzymy bezpieczną
obronę i bezpieczny świat, dziękuję wam za to. Życzę wszystkim państwu, aby wasza i nasza współpraca
prowadziła do bezpieczeństwa naszych ojczyzn i całego świata.
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